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 ل ا ا و و سووا
 ل هل مس ص ص شمل ا ا سس سس لس سس سمج سس سا تح صل سا مخ

 ءاّمبلا ىلع يشياعتلا مزع ىوق يذلا وه اذه رييزلا املا ناف ةلملجابو

 0 1 دكجأ نا نم ةعالتخ ةيادبك ىف :ةتلع اهوأع ناك اع هاتثو قامْرَك ماب

 نادوسلا برغل هتلود سسولو نامرد ءأ رداغبو ةحاش الا نم

 7 نوترغو راثتك ىذي ني نادونلا باتك نم قاثلا زا نقاط

 « ةلقثد ةلمحص ءدبلا هلوأو ثلاثلا ءزملا هيلبو »

 ةموتخ نوكت تاتكلا اذه نم ةخسن لك )
5 

2. 
3 

٠ 

 ( اذه وه يذلا فلؤملا مخ

 أ 1 يم سمس سمس وع موو وم يس م ممص ع مع مس مم مم م م سي سمسم يس سس يو يمس سس سمس تيس س سسج سسس يير 1010 1 1 1 2 22 222222222222 2 وم ا و و و و و م ووصس رص سوح وس سصم صو سوسو كج رو وس عوج و جيس يرجي 3



 هنتر هيفي رع يمص دن دين لال

 يك 0

1 
4 2 

 وحن ثكمو هلشم هللا مركلعج يدمملا باحصأ ةريخ نمو رابكلا
 ىلوالا ةعاسلا رخآا يف الا برغملا لصي ملو ةفارللا هذه ورش نيتعاس

 لبا
 امذ انركَذ دقو لايتحالاو قاقلا ريثك لجر هناف اذه ريبزلا جاملا امأ
 نككلز ءا الا هنم دمتسو هتفالخ ةيادب يف هرواشد ل دال نا

 هتنامخ روبظا نيماعل هتفالخ دعل هلاومأ رداصو 1 يح لطن م هتدنم

 دقو فراضتلا ىلع ةيودبملل الماع ناك ينذذلا ىنيرالا هللا دبع هم عم

 اابخ اوزيظيل ادعو اوسحو اسيا هبزاقا رئاسؤر رت دل لادم 0
 مهلاومأ

 ناك امل ئتياعتلا دنع ىف ىذو اذه راك لانش نإ تارت د ديو
 تحصن ثيحا ذه يلع هتافاكدقوءاوتسالا طخيىلاهثيوارد عم يذافتا يونب

 ةراثيلا هيراقأ يضل نإ

 ىلادعي م هنكل هحارس قلطا مث ماعوخل ان وجسم ريبزلا جاحلا ثكمو

 كو كانا

 هيلع يدبملا ةنيلخاي كيبل ) الئاق هتوص مفرب ىثياعتلا هادأن اذا ناكو

 ةنيلخ ةبيه ن أك ههسج ىف بارطضالاو هتوص ىف ريغتلا ربظي مث( مالسلا ١
 نم ةقالطا دن ثكم دقو ءارتعاام امهنع اشن ناذللا |ه هاي رونو سا

 هداج ديم الا لوالا يسيل ثاعتلا نم اوذم نجسلا

 منش 0 هفنا فتح ىفون ا بابلا اذه يف اهانحرش ىتل ا

 ىدحا ىل هءايتلا ليت نم اما ترحل ميحرلا دبع هوبأ ناكو نامردمأ

 مب رمل تادعلاو ةيخذلا ب عنصل ١ يناا هر أ ١ شوولا ْ



0 23 3 

 عرز اهف سيل ةيرب ةيودهمال ةمصاع اهذاخما لبق تناك اهنال براقعلا
 الا برّمع هتعسل نم ةاجن ليحتسدو ةراجالاب ةوسكم اهضرأو عرضالو

 ابليذو اجار نيبام لوط مل أيرهع 500 0

 ا [لشمتنس ب رقع
 كت هج رصلاق تيرَعم | ةالصل يشياعتلا ا تاذ قو

 .ةضاقلاةءارتر رك رأ صو عانر اذ يق تدار تاكل ما ءارقومارحالا

 ! ىف افوقو اولظ نب اص كوبل لف نيلصملا ن ٠م ةهدلح ا

 0 ىو بدبس 2 افلا د هنا اوكردا مه كل داما

8 

 ا

 .ةلاخب ىف هملعو ةالصلا ها حا دحا ( نر احلا )وعدل مطتق بابسالا

 !.ىلا هدب راشأف هلازا #7 ترععلا نم ديدشلا عزفلاو بارطضالا

 ,كيدش هل ةالصلا ٠ نم 0 ىناعتلا نا 3 ' التفف برمعلا

 , ةمدمح قرعل | للب دقو أابرطضم نيلخ ديلا اذع ىل لا هنيح سانلا دامتعا نم

 0 عضوي كلذ نم صلختلا لوجو دايت يضر هيلا بان نا دعلو

 .اهصن ادع ةبطخ سانلا ىلع ناو نلج هيك كار :ا ةءاغ ىف

 : ىلوخدلا ىف اع رسجي مل برعلا هتاه نامالسلا هيلعىدملا ب احيا وملعا

 تاؤس بضع يدع أ لصدللالوسر 5 14 تال اة ا ةغأف نال الإ ةروصقملا هذه

 تورخاو# هظحللا هده ىفا ورصضح مالاسأا أءرملع رضلاو يدبملاو مولا |

 ا

 اريل انا ادهىلاةديدش ةحاح ىفةمالا 30 ءانم ا لحوزع مل أو كا مما

 ا ماق 3 نا 0 || ةغهدلا 57 ا اهب قدر 1 دقو

 ءادبشلا نموبف اهم 5 3 رق ض 0-5 00



 يارس ون

 ذاوقلا راض دحأ نيمالا ن لغ نحف رءا ضو 110
 اذه ىف ارازم هانزك د ىتتلا قادرشلا كاع سر ندا 10 خيشلا نباو

 اونلب ىتح (ةقرقلا )هنو رضي اوذخأو ادبعز وسخ و ةئام هب قدحاف باتكلا

 هضوةناضو ل ارسل اذ حد لو ا ثكمو هيلع ايشغم نجسلا هب

 مقوو هنم بارتقالا ىلا عرساف فيفط نذل نجلاىلا اضنأ لقانلاب رمأ مايأ

 نا كيلا لسوتا ريمالا ىديسأي هل لاقو هنطل يل اع أ ًافكناو ضرالا لع

 ى ينور 0 ازا ع رانحم مث كشاشأ , ةئرف 01 ) ىف را

 لاف فاذا ل تيك كاي هلا نم ا لاو تعيس ا

 ىالومو ىدبملا ةفياخو ىدهملاو لوسرلاو هللا ىلا تبت لاّمف بوتتأ هل
 . بخ الو ندرناف كنعات ومعاذ لاك وكر

 ةمخضلا تادلخلا اسال ىلا سن وراتخلا نم ريثك ىم للتاذع

 هتلماعم ءوسو هغيح نم نويلقندلا هيساّمي ناك ام لع ةلالدلل هاندروأ

 تاكو اانا مهيضار آت سمأو ناكسلا عايرأ ةثالث رح كله در

 ىوكشلا مهيدجالفهلامعر وج نم ةملظتم ىشياعتلا يلا اعابت صخشت مدوفو

 ,ةصالخناو نيملظنملاب لككيو نيك اشلا نجسل ناك اما ريثكو راظنل مهعفتي ١

 مذاقناىلاعتَّللا دارأ ىتح ىولبلا نم لغ اوريضو يوكشلا نع اوعطقنا من

 ةزمومذم اهنفلاوح الع ا ل اعل

 ليبسلاءاوس ىلا ىداهلاةثلأو هلاكم قف كلذ رك دى < .روحدم

 دسم-سللل

 ىشياعتلا 8 يب هرقعلا 3 6 0 ل

 0 روصتلا قوف 00 تاريخا نامرد ماب دحو

 هوا اك عا ع ؛ة



 لوقيامم نانا مهل لوةيفنيريشملاول ااجرلا نم هلوح نمل تفتليو بذاكتللا

 مهمادقأ ىل اع نوةقيف لجرلا قدص لهو لوقيف انممس نولوقيف لعرلا اده
 ا علا لع اللام تلطلا د امالا اندكيماب ني ائاق مهتاوصأ نوعفربو |

 ا مر ةياجج كد ودنالا ىوف تل اود | ءاهجمال ىتا ل

 ريطيف هنمو:دلاو ههجوةيؤر نم نيدبدش عورو لجو ةلاح ِق 14 ا

 يمه مك و

 ءانشلا اذه نم حي عزف سانلا توعد ودول ورصم قااعسا 00 اذا هناو

 00000 0 0 برضل لاخلا يف أيوا 5

 ١مم.م ةنس هنبج رهظ دقو ب رح ىف ةبقنع 0 ١ نابج هلا عماذه
 قرش (عمجلا) هليبق يعز مالك نب رك اسع لاتقل ىثياعتلا هذهتأ ال
 قشد امادقم اسراف اذه ركاسع ناكو ةيودبملا ةعاط علخ امل نافدرك
 لوةبوهنم تح سنو زرابيل لمح امكن اكو لاطبالا حزحز يو لاجرلا فوفص

 قاعتيف هيلع مجهسمناب رهاظتب مث قشلا اذهزرابا وكرت نا مكأيا هلوح نملا

 يلع م هديل يزال قاومقك ولام الئاق مجريف هتبادب 0 ظ

 كلا هب دلجاو هجرس سوبرق نم هفطتخا تنك لب ح الس ريغب ضرالا ظ

 تهننا ثيح عمملا ني توا اره يعل لا مايالا لوط هلاح اذه ناكو

 ةعاطلا ىلا هموق ةدوعو رك أسع لتفب

 دحاو سيح رمأ اذا ناكهناذ جرح الو ع ثدحف هتظلغو هللا

 نجسلا غلب, ىتح طايسلاو يصعلاب هب رضو هب ةطاحالاب هديبع نم نيسمخ رمأ |
 نجسلاو ريمالا لزنم نيبام ةفاسملا ىأ (ةقرفلا ) ةداعلا هذه نومسن مهو

 قيرطلا فوهو هيلع يضفي لبايح نوجسملا لصيإال دقو نيليم نع لقتال ىهو ظ



 ظ « مو ظ
 ثوعبلا' تاقتو هل ىدؤي لاما نيردق صحف 5002 ىذا.

 رِصح تف لخد نابوم لجا ضودطازسلاو |

 نوامحتال ممنافرخ الناكم نم شيواردلا نم د شح رفاس اذاو ْ

 يف ةيشاملا ناعطق نوحندبو نواكح إو نوبهس لب 0 افلع الو ةريم ؤ
 ا نوديريام نيبو مهني ةلولملاوا مهعنم نيلهالا نم دا عيطتسلالو تاقرطلا |

 | مه.دبأ تقلطناو دالبلا تاريخ هيلاومو سنوي رئاتسا كلذ را لعو)

 نو ملظلا اذه ل لاقثا تح نولعزالا تايون سانا اومأ ف

 رئارحلا حاكت اولحتساو ضارعالا ىلا مهيديأ سنوي ىلاوم الم دقو
 رئارج عنرأ ن م ا دش كلي تالسلا

 نبدلا خيش هنباو بوعي هت يشياعتلا ىلا ناسملا ءاسنلاب نوثعبي اوناكو

 ةداقلا ءاردا عيجو |

 'ىلوو ىشامتلا هلع مي ادا كالا دعا 0 !ٍ

 ا انرك ذ دقو روفراد لع اريمأ ناكىذلا لقز دلاخ دمحم هلدب ||

 16 1 لقند هنال نيلقعلا نعول تيه ف عرشف هنتر يس نم

 وتسرالا طخ لا ىف مث نجسو ةنس دعل ل زعتر لت

 ممول لاا دعاتتوا

 رويش ةعضب اهلع هلخلالفاش را

 ناكو ىتباعتلا اهم ىلا( ةشامتلا رة نم كارد سدد 1
 اك 0 نيف ب تاكو شاص مال احوزأ|

 عاجش كلنا هل نولوديف سائلا هينا ةمارداو ةباكلا فرع 07

 اهيلار ظني. نمبعرت كهجو مالم ناو كنم عزمت اهماجا ىف دوسالا ناو

0 20 

 داحس



 كا

 « م01
 هفتح قال ثيح ىلا ىوجنلا نمحر لا ديعاهر داغو ةلَقن دىفة عاجلا تشفن

 االاهأ رهو هل ةيشتم تناك 3 واما وعل

 أ دودملاةريدسذالياوتل ثيح قا هجو نم نيراف مهناطوأ ةيلامثلا ةلقئد

 ١ طسوالانادوسلا ىلاها نم مهلص |نيذلا ةابلا لك 0 دق سن و ناكو

 مهلدب هديبع 01 ع و نو راع ' نم اونوكي /نيذلا ىأ

 ا 0 ناتكلا انهم رم ((فانرك ذ هسا يل اناا

 012 6 ا و ةراعا فتاك صماةعاط تضخ نادوسلا لوخم ديم ةلقن ذأ ف

 أ فانصالاةددعتم ىه يتلا ايبوللاو ةرذلاو 3 امالصاح نمو ةبصخ ةلمند

 اب سنوي عرتخا دّمف فيداوشلاو ىف ونسلاكت آل الا[ مرو كلا اع

 ”ةعو دل ىلا بهذي ىباجلانا ىهو ( 0 ةميارط تول هي رع

 / ىذلا صيرختلا فصن ةيدأتب عرازلا مزليف اذك غلبب اهاوصحم ناردقبو

ْ 

 ظ
| 
 ظ

 0 ىديحن لايو ةيدأت عرز | بحاص مزاي من لوصحما ى 1 نع لمي ال

 ناكل عل لالا تنبل تدنل هما ” هامدعو قدا توولظملا نم يفرا

 | غلبت ةعارز نم نوباطي 'وناك معا كلذ درو (لمادلا فاكر مومسلو

 اولا راك اد نا 2 هيف تالار رقع وم لقاق نينادف اهحئاسم

 ءادللا نم نك اذا رود وأ هولا نم ناك اذ ضويلا نت ةيبقو ايف

 | لك ددجتتو ميكدلا سنوي ريمالا ءاذغل ىجت يرخأ ةبررض كانهو
 لاطرا ةرشع نع لقتال ىهو مانغالاو ليسملا ةببرض ىهو ةئالث 1

 ظ
| 

 ٠

 لقاو مدنع عمتجتام ريمالا ايباج نوعبسلا لسريف ةعرزم لك نع نيفورخو
 مانغالا نم سار ةئامو قرخفبلا نم اراطنق انو دمع كلذ نم لصحتام

 | لاملا تدب راسعاهببساماهنم تادف تح تداولا تارضلا اهأ



 ناب هزاخلا مسو هيلع سو هلع ما لوسر نا مهل لاقو ضروتخلا

 نا هرمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هناو ةيودبملل صالخالاب تام دق مثلا رس

 تاحاولا فاوعدصيل مزئاشع ىلع ءارمأو ةيودبملل ةاعد مهناطوا ىلا مدعم
 كحال ل أبرط مهسدشفا تصقرف ةبرصملا ةركملا 00 ةيدملا ةوعدد

 نع نيديعن اونوكيناةهارك ار بظأو اوبحتناواوكب مهنكلوةةاجنلا ةقراب مهلا
 لوس را وراس ل لا وبمهيلع حاحلالا رثكي ناك ىذلا يدملا ةفيلخ

6 
 000 مهب لاز امو نومحتتدو ناو 0

 لاملا تيب مدقنو تايلعتلا اوةلتو ةرامالا كو ا

 5 سول مل

| 

 مهلامعأ نم اموبلج ىلا بئارضلاب هتافاوم ىف مهلع ددشو رفسلا تاقفث

 هي لل ل مو نامرد م وردا

 0 هزاع رم ةيموكتللا | فدو: تانك 0

 نيالا فاردكلو ةيودملا فعض نم هيلع اوفقو امم اهوملعاو ةوعدلا

 لقد لح نم برشا نسا لا سار

 اهلع ةامحا ليقةلشد

 تشفىتلا عاجلا رك ذ ىلا باتكسلا نم يضماهف ةلقن دنع مالكلايفانيهتنا

 ةيالوو امتراما نع ىتوجنلا نمحرلا دبع لزع رك ذ ىلاو ٠.5 ةنس ايف

 ميكدلا نإ سنوي
 ديعلا كلذ نقف مدا نتا سو ةدم 1

 و6



 هي مود

 ,اوبهذا سدنمللو لئابقلا ءاسؤر نم اديمح رع ةسنكل لاق مث هتليح مهيلع

 ناو اوعدخ مهناب اونّقيإ كاذنيحو هلكراهللا ىضم ىتح ةبافلا وأ ةوبرلا هذه

 لايل عضل دعل اهوغلب ىتلا هلقن دل مهلاصيا كلذ نم دصقلا

 : ني رفعو ادخلو قلطاو ميك دل سنو ميلبقتسا هلقند اواصو املو

 رفسلاع اتعو نم كا لا ىف اونأكو راصتتالا هما عاام لف

 نامرد مأ ىلا اولسرأ مث موب ضعبو ةليل الا هلقند ىف اوثبلي مل مث ىناجفلا
10 

 مكاباو نالت لوتلا مهلنالأو مههتاع ىشياعتلا يدي نيب اولثم املو

 ءاول ىلا اووضن:-ل اذالف مهنم رسفننو راهكلا كلا سيت انكم تا

 عدبلاب اوكسمتو ةعيرشلا اوذبن نيذلا رافكسلا كرتلا اوبراحتو ةيودبملا

 رثكلا ىلع اورصأو

 00 د ا يلا بونت ن مهلوعب ديالا

 | هيلع ىدمملا ةفيلخ هحو ةيؤرب الع نسرإ انكلا 3 همر نم. مالطا

 0 ةماقالاب مهرمأو راحتلا دحأ ىعدتسا مث هوعنابف هتعلامك : هصأف مالسلا

 ادب ممزاول لك رجاتلا م ام لاملا تب نب تايب سي »راد

 ا هال 0 ب اذا ناك هناف لاملا ا اناةلعسو

 1 0 ملفا روبشم يخس لجر وهو (هديسالا ل |البلا)همسا رحاتلا ادهو

 تن ءاهز لاخلا اذه ىلع اوثكم دقو فلؤملا اصوصخو ىرسالا

 ظ 00 ءئيسا نم ل 050 امهيف ملاح

 .لعأو ةاضقلا هرضحم هلزنم يلا ىشداعتلا ماعدتسا موب تاذ ىو

 مص حلا

6 



 « مهو وذ

 نامعو نقلاغللا لبق نم ذكقو ةلقند ىلع اريمأ ميكدلا سلوي ناكو رم < ١

 افلح ىحاوض نم برّتلاب ةيلامثلا تاهملا يف نيركسعملا شيواردللادئاققرزا ظ

 اعمط افلح لاهث ةعقاولا ت |هملا يلعةراغلا ن : ع كلو ال اذه ناك تاكو

 يالا لاا اعاست ةكئارتسإ ميك دا فون ناكو تملاو كتلا د ا

 ىف عياتتأا رصنلا رم هزاح امو همادقاو قرزا ناهْع ىلع ءانثلاب ةمعفم ||

 سدا الذ 0 0 مو اباج نع احفص اني رضأ ىتاهتاواسوهعئاقو |

 ةيضوصلااو اسلا تاناصع نمىئرخ اه 1

 اباتك ريك دلا نمو للا ىقناعتلا نبك هر ع مسا ةملس ثا فد

 0 ولا يلع ةراغال لب الار وو ىلع سكر فلا ىف قرزا نامْع ذامتاب هرمأب |

 زك كب يتفاعتلا ىلإ هلك لك نازك ىذلا سك نناملال ةباجا كلذ ناكو

 عاطا :تكمسر دف !ملع راغأ اذا كنيس عدلا لالا نماسف ايو تا دا

 ليللا مالظ تحن اهئجاَنب نأ هاصوأو اهيلع ةراغلاب هرمأو ىشياعتلا |

 سس

 ىف لايل عضن مهياع ىغم نا دعبو قرزا نامع دودي نك ار. لالا ران ظ

 لدن اوف ريظلب هوتأل قدنلا ناسا تاحاولا نم اورتقاو ريسلا ||

 مهمانطأنأو ادج نوريثك تاجباولاتارعاد ترا هومااو دشلا فا ْ

 لب ةموكحال ةيماح مهنيب سيلو ةيرانلا ةحاسالا مدنعو امضعب نم ةينادتم ||

 ةيراحم ةبغم قرزا نامع فاخف راب الا رتل سدنبمو ةطرشلل طئاض كانه ||

 ابرق تاب ىتح هتاتاقم ىف فحز ثيح مهتعيدخ ىلع لوعف تاحاولا لحأ ||

 م لاق ينو علما ا ةيملسة حصر ديلا ىف ىلا مدشت تالا

 قي رط نع رصم حتفل مداق اق هلا و مهبح نم ةلحرم ةفاس 3 يلع لزا ةلقد ر ا ١

 تخاوو تارعالا عدختاف مهل لام كاذب هلبق نم 1 هلاو تاحاولا '
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 د ر

 رونلا رهصو نامرد أ ىلاهأ نم (روصنم نمحرلادبعو) ربرب هوبأ نطوتسا

 تاعونمملا نوعاتبيف رصم ىلا مها اوعأ نوذفتبراجتلاءالؤه راصف ىوافيرملا

 ةموكملا نا بيجعلا نمو زرالا 115 (نافضو ا ميرم ىلع نولاتحنو

 اوباجو م ارعاةدعتآذ لكل ورنا مهلامعأ طابحال قفوت م

 دوم لع ناوعأ نكمتو ريقاتعلا نم هريغو صاصرلا نم ةميظع ريِداقم

 يزلكتالا « زويلرتملا » معفدم شوط رخ نم ةريخذ راضحتسا نم ىوضلا

 نامثالا مهلىدؤي ىنياعتلا ناكو نك هلا رجلا ةلخ نم ةيودهملا هنن ىذلا

 اموبلجن واعمل اهىردصي ىلا مهعلس س وكم نع مهل زواجتيو ةفعاضم

 | ضعل يفو ماعلا ىف نيتعفد ءايشالا هذه نوباجن اوناكف مهل اطيشنت اهم

 دودحم ىلع ةمه تتراو صاصرلا نم اهظع ارادقم هوبلجام غلب تارملا

 0 هاهنودسن ىتلا ةيعوالا نم ءاعو فلا وحن عاتبا هنا ىلا ىوضلا

 م ةمو كحلا نا لاّمبو 2 نم اهباج ةشوطرخ نيسمحخ ةدحاو لك

 ظ ةريخألا مايالا ىف الا مهلامعأ طابحاو مهليح ةفرعم لا

 ةيودمملاةيوقت يف بابسالا رع نك ربك راجل هلع ليماطلاو

 تابالقلا يف.شابحالا ةبراحم تعاطتساام اهالول تلا ةريخذلاب اهدادماو

 روفرادىف اهنارين تبشىتلا ةيلهالا بورا نماهريغو هدوشف يف كلشلاو

 الم و كالا يينألا سوما ناينك وأ ناكو نادوجلا ءاحنأ رثكماو

 ان [تاعوتملا

 تاحاولا يلع شيواردلاةراغ رك ذ
 ٠ | ةفيلخ كب اص لتقو ( تارملارابا ) ىلعةراغلاف قرزا نامْع حلفا ان



 ني موب

 رضصموه د تلح

 رصم نم«تاعوتملا»هل قوت نا ىشاعتلا يسال ندا

 كلذلو نادوبسلا ىلا اهلاسرا ةموكيطا تمنم ىلا هي لا يتاجدا

 « تاعونمملا » مسا اهيلع اوتلطأ

 رتاخذ نم هريغو شوطرلا ةئبعتل لماعم ًاثنأ ىشباعتلا نا مدقت دقو

 بوركلا

 كا عاّشبالا ةصق ىف صاصرلا ىلع مالكلا رم دقو

 3 انا لتق تافر. قرحأ ىذلا يدنهلا ندلا 0 هاناامكلذكو

 كلتنم دورابلا فنص جارخا عيطتس هنأ ايعدم ليثمت مشبأ مهئالشأب لثمو
 هناف ىجاقيدرب ىتانويلا ادعام نيلاجدلا ءالؤه عيج لشفات رك ذ دقو ماظعلا

 ميهلع ترجقنا امل هناوعاووهفرتحا مث دورابلا فنص جارختسال قذو |

 دورابلا ةينا |

 ريقاقعلا نم ريثك ءىث داجلا ىلع افقوتم ىنانويلا اذه حاج ناكدقو

 حلم)و « نوسبكلا ةنيجع» زيهجم مامتال نادوسلا ف دجوتال ىنلا ةيواهكلا
 لماعملا لمح رودي, اهروحم ىلع ىتتلا راجفن الل ةلباقلا داوملا نم امهريغو ( دورابلا

 رمالا اذهب يثباعتلا متهاف ةرهاتلا نم اهيلجت الا كلذ ىلا ليبس الو ةيبرملا

 كلذ ىفهضوافو ريربلامت ل انما فقم تاكو ىوافر 1 رونلاهيلا م .دقتماو

 اوت .تت6617101071017

 اذ هل أعتسالل نامرد مأو ربرب راج نم ةعامج عم قافتالاب هيلع راش ع

 لشات 5 0 ا تالت تيرم 0 0

 يلا نادوسلا « وو د



 ا
 لبنلا ىلاعأ ىلا قنو هلاومأ تردوضص

 لوصح مدع نم رم أم يلع لد. وهو ريخلا هب لصتا اميح هلعفام اذه

 نسسحتلا اذه نم ىثناعتلل 9

 | نوقلتي اهنمو هيلع ةموكسملا عم نوتفتم ها رح باغأ نا نولوحو

 أ امكرح لبق ةلملا رمأ هايا مهغالبا نم هانلقام كلذ ىفانب الو هيلا هنوعفربام ||

 نوكأ نوزعولا 0 ا ل
 ] كيد دارو

 1 ظ مرابخأودودحلا ةيرب دم لاهأ 0 مهلج ناكىشياعتلا داورذا ةصالخلاو ٍْآ

 ا قرطالكو ديدش بعرف رصم ةموكحنا يشياعتلا مهلوقك اهف غلابم ةقفلم ا

 ٍ ل ك1 لاعروا د

 حا ولان نظيواب رع ب كك أوعمس

 لاس 0 مما

 ندنانتلا

 || طبض ص ىلع مثداينرا ىف نورصاق م كلو داور دالبلا ىف دجوب هنا يلع ْ

 ناخدلاب نورجاتي نيذلاو نينخدملاو ةظوبلا عانصو نيريكسلا ]

 نوةفلبو مهنوكرتيو مهنم اشر راو اثنتا لاوجأالا نم ريتك فو ْ

 ةرداصموملا علا تلي ككصوتمل لاملا ةنظم اوناك نم لع ةيذاكلا ىواعدلا ظ

 يشياعتلا بادخ دقو مهلزانمفةظوب وأ ناخد دوجوب مهماجنا دارحمع لا

 ' ٠. م م قا كلا نم * لاتملا ةرداصم تجول ىدلاا ردهلا نا لاّمذ أمون

 ةاحتلا ةيغل لاملا نم فولالا نو.مّملا عفد امبرو لطر عبر ةظوبلا نمو ا

 ا ا ست لاملا ةرداصمو ةناهالاو سيذعتلاو برضلا نم

 قرت ورحت وواحخب يم



 يا موا

 ةموكملا تنهنأ دقو ربرب ىلا ىرجهلا رورظ ىلع اه. نوبهذيف دودملا |

 0 امنكلوةبركسملا سلاجملا مامأ م < اتوءاوتلا ءالؤه نم نريخك ١ ٠

 هيلع ةدئانب دعت ل ىتلا ىشداعتلا ةيسوساج رباد عطق نم ظ

 سنويل ل وسسجتب مهضعل سيسأ وج ةيودبملل راص ةريخالا مايالا و ْش

 رر تا 0 او ىلا هلل مهضعلو ةلقند ريمأ ميكدلا ْ

 نادوبن تاو ويشكو عدت ل اي ا ا و طا كو ئ

 امهم لواللو دودللا ةيرذم ناكس نم ىرضم ره ناسخ ا سد

 ىتحرا رفلاةبهأ ىلع هناب ىش ؟دأعتلا ىلا هب 0 ىههو أشاب نيطالس عم ةردأن |

 ىلا ةايفتلا ةلاعسا نم نكح ىلا شابا نيالا لو اعنا 0 ١
 ١| تايراو هتسفتلا افاست دنع نيو تا 7 دلو اوشو ىتح هبناج 3

 اىلع ددرتب ناكو هب ةميظع ا ا نام حلل '

 د تار لق سيساوج !ملوجيال ىتلا هتربش عمو ةيرصملا دودملا |

 | تارا رق روجأت هنا ىلا ىلا سم كنف: يحدو ظ يلا

 هتقفاومب الا اربخ ىشياعتلا غلبر ال نا يلع هعم ءىطاوتمو ظ

 هيلا نوعفري الق مهكحلو سيساوج ىشياعتلل ناكهنا لصاملاو

 هعوقو لبق ءىشل معلا هنم ديفتساام ْ

 ةموكلبا نأ روبش ةفضم .ةلقتد ةلمح لبق هيلا: ومقر( ةسيساوج فأ لع

 ماقد نيحالملا تعمج أهماب كلذ ىلعا ولدتساو ةلعند ىلافحزلاىل 5-

 3 5 أنا اذه هب لصلا الو امك ىداوبونج ةعقاولات الالشلابةربخ

 بم قات نمو هيف نوجرخ عم هل ب برصو ا راج :



 0 بتضما يبل سس
 | نم ءىشب اوعمس اذاو ءالبلا اذه نم مهصلخم نأ هللا ىلا نوعرضي تاولكلا |

 تاقدصلا اولذبو رورسلاو حرفلا تامالع ميلع تروظ ةلجلا دانا

 | ةلجلا مدقتب أنآ نم لوأ يشياعتلا ناكدقو ىلاعت هلل اركش نزولا اعمل
 2 قاسواروم ةعضب اهمدقت لبق ةقند ىلع

 ا ظ

 | ىف ةيودملا ةوعدلا نيلايم اوناكدودملا ةيريدم ىلاهأ نا رم امف انلق
 ظ انين وكس ندلا (ةرءاربلا )اصوصخو اهرما ةبادب

 | ريرب ىف ىواةيرملاروتلا هب مهتهرأ دنا !نيبلامادملا لإ اذ 01 دقو

 ١ كلذلبقو ا مالاوم نع مهلج فارحلاو ةيودبملا نع مهروقت هتبغم تناكذا

 ا افرام ركل عاجل 0: مهلج ناك

 ظ عمهم ريثك قو دودحلا ىف مايماح ىلا نهولا ةبسنو أملا بويعلا دانسا

 او لاو ران قودشن اوناك ثثدح ىوحنلا نمحرلا دبع ل ىح ءالولاا

 ١

 | ةطيملاالول مهراج ام + لماعللا يوافق طارولا حئاظف نع مغرلاب هئاول ىلا

 ظ دو ىرملا كلا زادت اشاب لتقارغ رولا اهدخعا قل

 ةيودمملا ءالوب كحال ىلا 2 تعد يل تاييبمالا نا لاعو

 هانا لاظاو ءاقزالا روك ع ةموكللا نع فارحتألاو

 0 ةيريدم ءاريك ناك ةيودبلا ةهوعد ةيادب َّق 3 كاذ داو

 َّ ريثك ىفو سسجتلاب مهل نوعوطتيو رابخالاب ةيودملا ءارصأ نولسارب
 لبق ىثداعتلا غلبت ثداوما نم اهيف عّمب امو ناو رابخا تنك ناسا

 ققاورلا اهاتلذ نكأ اوس نم قرللا اهلمتا ذا | وناكفةنلا نك اوس در لوصو
 ص200 الا
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 ذكتقو هدنغوأ سحاص « هسيثما » كلملا

 يف ريست تناك لب هبوكر ىلع ةروصةم نكن مل ةبرعلا هناه نا ىلع

 لاما ىف تاعرابلا ءاسنلا ىلع اوضبقيل نايصخلا اهف اليل ةنيدملا عراوش

 نهوداعأ نيم هرظو ىضق اذا تج ان نئيلض ىتياتلا راس لا نسا

 نست ةيلطا يلع ضبقلا رثا اذه مهلمعج ةيادب تلك انفو, رهن ويل ل

 ةميرملا تداولا كلت نصر فاوامل رد يذلا ىدس لا ترانا

 نايصخلا ناف لعبلا تاذ امأ ميأ وأ لس تاذ ارق نانا ال

 (ةركااذملا) يوم تلاد وع ايعاتسا حب ئىدبلا دا نااباعا

 ةيرعلا اهلاخداو اهذخأ ىلا الا ةجاح يف اوسيلف اهل لعبال ىتلا امآو

 ىلا ىدبملا قيتخد ل لاو عر رو ل ا

 دقي تف تاكو ناحل ةفاع ضيب الا لع موجها موب لتق هنا مدقن

 دماح تانيب لعف كلذكو ءاوتسالا طخ ىلا يشياعتلا ,هافن نيذلا اهمراقأ

 ريدق لابج عئاقو ىدحا ىف لتق هنأ رم دفو ىدبملا قيقش
 مثدالوأ ةعضب اهدلوأو يدهملا تنب موثلكم أب اجوزتم يشياعتلا ناكدقو

 ثيح طرلا اهلا رم اهتخاب نارتقالا دارأ هنا ريغ هتنج بنذ ريغل اهقلط

 ةليلو موب قالطلا عوقو دعل أم لخدو اهجوزت
 ةيلخاد ةروش صالخلاا ن ,سانلا سكو تفعاضن دقف ماظملا اما

 صاللخلل مايَقلا اهنم عقوتي ةوق لك ىلع ءاضقلا نم ةئالا نكس ثيح
 هماظ نم

 | ىلع ريص سانلل قبب لو تمكحتسا دق:ىئاصملا تاتلحناف ةلمجابو

 ىف نوعطقنب اوناك مها ىتح مهسؤر ىلع ةلزانلا بئاصملاو ةيلاوتملا بوطملاا
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 هي مور

 ا دروللا لوخدموب ىلا اقنلا ناب لزتم يف اروجحم تب دلولا نا ةصالخلاو

 || ىوقأ نم تناك ةغيلب حورج اقتلان اب بيصأ ثيحارفاظ نامرد ما ربقتكا

 لا قا دفا رارقلا- ىلا كرو ىفاعتلا مزون امل هنال دلولا ةاج ىلع بابسالا

 حارملا بيس هشارف ةرداغم عيطتسل ملف دلولااحصتسمهب قاحالاب رمان ان

 | اوآرو امنلا ناب لزم نيبرصملا طابضلا ىناوخا نمريثك لخد الو

 بارعالا ضعل ثبع .درم ظفشل لزنملا ىلع سارحلا اوعضو هيف دلولا

 | ةنيدملا دونملا لوخدرُأ ىلع بلسلاو ببلا اولمتانيذلا مثو ةموكحلل ةيلاوملا

 اا ايقلو دش رلا تادف تيحا دج انيس ناكق اع ىببا سنح ريئأنامأ
 | ناي لهاذ ا تيتو 2 تطورا كلذ ناجافا الاه ل رج اوناك ىو

 | تلف ءارغلاو ءارلا لع ارك: اش كتعاطن تم لو ىف ى كئالد تيس

 ا تراد اهنا رئاسو ةذاجلا نككرتالا أ نين
 ا نا لا واه وتلا مي رسأ كلق اع قوريخ او اوصى لات دعالو

 | ىلامتّلاةحر نا رلعأ مو ركذلا ىلا عاطق:الاو ركملا ةمزالم نم هيفاناام ىلإ
١ 

 | هلل دمحملاف ةدنع سيح هرم ةنايصل ابيس هسح راص ىذلا ىباو ىن ردتس

 أ 2 ةاجتوانمأ فولللا دمبو اجرف قيضلا دعب انل لمجو ىنباو ينذّقنا ىذلا

 ةاقند ةامح لبق يشياعتلا
حسو ديلا براقأ رق نم 0 ان 0 امل

 ةفيلخلا هراذانم ن

 نوبهسو نوملظي .دالبلا يف نانعلا ةراقبلا هبراقال قلطا مدقت اعنا

 ١ لطخ تاحوتف راج يفانرك د: ىلا ةبرعلا بكري راصو هتاوبش لع ناكعو
 || ىلاةيده اهمدّتيل ةرهاقلا نم اهلج اشاب نودرغ ركذلا بيطلا نا ءا وتسالا |



 1و

 اذه ىبا نسناك نحسلا يفنصنو تاونسث الث ” لع قم ال ومبلالا ءاّمشلا ١

 امحرتسم ايكحاب ىثباعتلا ىلا مايالا دحأ ىف بهذف ا

 لامع قلطاسىىنا ممربخأو كه أ ىلا سه ذادل لاقودل قرفىحارسقلطي ناهلأس

 | هتوخا ربخاو دلولا بهذف رورسو حرفي هذه مكتليل اوضقاف دغلا ىف كيبأ

 رورسو حرفب ةليللا كلن اوضمف كلدب

 أ| راصق ىشداعتلا هنع ضرعاف دعولل ا زجنتسم دلولا هذ دغلا ىفو

 '( هانابض الا نايمنلا دلل نهر هود نل لانو اضاع هلا سدا سل
 لاّتف الك اولاّتف « نابعثلا نبا ىبري نا ناسنالاب نسحن لهو :لاقف مث اولاتف

 نم دبال لاسقف ىلب اولاقف ىزوف ميهاربا قفادنلا ناادلولا اذنه

 لاقو « ىسوماقنلا ناب » ىمسملا بوعي ع تناك ىعدتساف هساب هقاحلا

 أ| هنوس رحب كنايلغ هب لكوو دويقلا هياجر يف عضو كتيب ىلا داولا اذه ذخ هل
 ظ كياودوكليخ ةسايس هنولغشلو

 أ( فأريو هيعارب ناكهنوك عمو دويقلا هيلجر ىف عضوو اّنلا ناب يا

 1ْ ةلماعملا ءوسو ةلذملاهمدخ وهديبع نمىقالب ناك هناف رسلا ىف هب

 0 ىف هنا هسيح ىلاهلودعو هب دعوام ىشاعتلا فالخا يف ببسلاو

 1ْ رنشتك دروللا سيساوج نم دحاو لع تضبق هسيسا وج تناك مويلا سفن

 أ| ضعل ىلا بيتاكم لاسر ل اسان :ناعزاحم لكس نم كاخرد مآ ءاج

 || قزريىحىزوف ميهازبإ له سانلا ضعل ل أس سوساجلا كلذ ناكو سانلا

 | برم ةمبب نينوجسلا ةيقب نع لاسو ةايلجا دبق لع فول لراشأ لعذ

 || كلذ يلع ضبتف ترك دز نادل نم 1 ميهارباك اخ نيطالسا

 0 تو ةيرملا ا يا



2 7 
 ينمو مود

2 0 

 نات لجرلا ناكف ةئامبرأ وحن مدع تناكو ناتتخالا ىف اوعرشوا

 أ نيرشوحن اوثكمو حو رجا نم ةديدشامالا اوساق نممهمو هيخأو هنبا عم
 ظ ١ شارفلا ىجحرط

 ال ارسل ل زل هلا مالا لا رهن

 اوداعف دعوت لب ممم لشي را رهفلاو شدعلا فظش نمهيف# ا ةجوز نم

 0 هاصع نوض ا نؤخو زو ىراوعلا ناوفس ايوعرشولا

 تاوئس ةدع تلكم ىرصم ةصق انه دروت ءالؤه ناتخ 1 د ىلعو

 0 ا نايل عاف يل نسأل بنتك االؤدل شيلا
 ١ ةثداح تءاح ىتح لاملا نم ءاشام هل نودؤيو هنورادب اوناكف فلغ مهنأ

 ا-ملعز واخسو امهنم نو ص دتن اوناكف هعفد نوعيطتساال ع موعلو جروج

 كلذ ىلع دزو حورجلا مالا امهناساتمو امهلام عايضنم امهباصأام ىلع ةدايز

 ارذم هنم اودجن ل ىلا تاجوزلا ددعت يلا اهرارطضا

2222225-2-292 

 نفل 007 ا 5

 ةنيدم تطقةسامل عضولا كلشو ىلع تناك ىتجوز نا ىلع مالكلا 0

 لوصملا ءاغتبا موطرمناب تنكس +.٠ ةنس ةدعقلا ىذ رهش ىفو موطرملا
 ىثناعتلل ل ىثو كلذ سس ىتنامدقت دقو عضولا ىلع اهدعاسةبرصمةلباق ىلع

 ترمأ كلذلو ةيؤدبملا دض ةديكم ريب دتلموطرلنا تمدق امنا ىتناب تمهناو

 تاققو نا دعب ىلإ نام ردمأ ىنكسو موطرللا ةردافم نيبرصملا رئاس ران

 ( ىزوف دمحم ) هتيدس امالغ ىتجوز تعضو لئالق ماياب اهلا
 يف ىتاثاع تعقوف تاونتس ريشع ءاهز هرم نك تحس نال



 *« سو
 نم امهلط يوقف ةلماعملا ةلاح نيس لع نارداق امهناو دونا كلص ةعانص٠ ||

 بلج ىلع ءانبتدعابسم هرمأ. لاما تييزيمأىلابتكف كا الا

 سيرحل الطاع دخافةناسرتلا ح0 نمهنابلطيام'

 || نم برستي ىذلا ب مغلا راد ىلع ئاليتسا نماصلخم اهم عاقبالل ةليح ربدبب

 نيضياَقلا هبراقاو لاملا تيب نيما ييواغير ملا رونلا يجملا ريثك ءىث اهداربا

 || ةثام ومن اتنتا ىتحتا يبس ررثي اذخلا لاف ةلمطابو :تاداربالا كلنث ميانم ص
 تادفلاذادعاو اولا ةئيس لسس ىنامهلام نمد ١

 || ىلا نيبلظتناهد ىواث را روتلا نعد ا( ساو

 ْش ناي راامىلع هفنعو رونلا ىعدتسا ىذلا يشياعتلا ةيغاطلا

 0 دوتتلا نوكي ذا ديس اه وعر ىف لانس مقوي تاكركلل ١ لادبا |

 ْ نب هرادتعا ليذ مث اثبدح ترص ايف اه ولط مث سانا 1 ةعبقلا 0

 | كلذك" نانوكي فيك يتلاعتلا هلاسف نينارصن نالاربال نير تا

 أ نيذلا رئاسو امها يواغيرملا لاّتف لولا اذه قدصص ىلع ليلدلا وه امو
 |( ليلد كانهو نآلا ىتح اوننتن» ل اع نولازيألل ةييودسملا دب لع اوءلسأ |

 || يثياعتلا بضنف ةجوزلا ديحوت ىلع نوظفاحت نولازيال مهنا كلذو رخآ ||
 | قانتعا اورهاظن نبذل نيحبسلا رثاسو ةاضملا ىعدتساو ديرو ع ْ

 ] اوفرتعاف فلغ منا له مولاسف ع روم مساس يفو مالسالا ئ

 || هتداع يلع جرف فارتعالا ادهم هوربخاو ىشياعتلا ىلع ةاضقلا لخدف كلذب |

 || اونلاب تح هبضغ نكسي مو فينعتلا تارابعل مهبطاخو ربقلا لابرسالب رستم 0
 مهل لاقف حورملا م نم فوملا ريغ ناتتخالا نم مهعنم مل مهناب راذتعالا ىف

 || ةاجنلاب نوقدصياال مو اوبهذفنابعش همسا ببطتمدب. ىلع اونتتخاو اوبهذا
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 0 ماع

 ىلزنم يف اياثدلا هذه لامعتساب م تسلا ” كدت (ظممكردق نكي '

 سانلا هضراعي ملول أف 3 رطل دك لسان كفو انتا ل رو

 امرشي ىدبملاو ّر دس يسر دب درا ناب هاوربختو

 1 01377 لع نانلا وليل كلذ الزل

 مرابجأو ن نان ركاف

 2 ددعن ىلع

 | جروج» همسا ىجيسم ءايبشلا باح لها نم رجات نادوسلا ىف ناك

 ةروثلا هتكردا ىتح نافدركو رسول نيب ةراجتلاب ددرتي « هيلوبمالسا
 رهاجو هلاومالةئايصييدبملل هسفن لساو اهردافف ضيبالا ةئيدمم يف ةيددبملا

 اوما تردوصو بك ىتح اليوط ثبلام هنكلو مالسلا نيد قاتماب
 هناو سنالملا لخاد نم نابلصلا هلافطا دلو ةينارصنلا نطبي هناب مهنأو

 ةيبنجالا تاغللا يدحاب هنمباتك طبضف موطرملا ىف ةموكملا لسارب

 ههسا يدوب. ةمجرتلل يدصتف تاتكلا هل مجرتب اجرتم يشياعتلا بلطف

 هل عقدي اذا هناب جروج دعوتو ةيبنجأ ةغل ف زعل ال هنأ عم ( ليد دواذا)

 هبلطام ةباجاب 0 عرساف هلتق بجوب اع باتكلا لاير ةئامسخ

 ةيودبملا ميلستلل ةموكسلا وعدب جروج ناب باتكلا جرت ىذلا ىدويلا

 هليبس قلطا مث هلاوما تردوصو لجرلا نجسف ميلستلا مدع ةبغم اهرذحتو
 (اضِيا ىلح زا ار عمتجا كانهو ىدملا عم عم موطرملا م دقو

 ملعي هنا ايعدم موعل ناكو اىغدالوا ل يلا ول د

 نافرعي امنا الاقو موب تاذ ينياعتلا ىلا ابهذف ةيواوكلا مولعلا ضعل

 272201 0ر27 ور دوو عج
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 ني موس وذ 8

 (بيرشنملا ) هبشنادلملاو بشحلا نم ىمارك اهيف صولا نم خاوك ١ نع 5
 ىلع الاةوبقلا راش سلجنالذاو دعاقملا لاطناب ارما ردصا رمالا ةيادب 9

 ىمست ىتلا ةينادوسلا رصحلاب دعاتملا نع ىوابقلا باحصا ضاعتساف ض طرالا

 نييرصملا نم مباجىو املا ىف نو رماست ندلانأب شاو هل يشو مث( شر ) ١

 نوقلطي و كن انفاق هت ون رصوع كاسالا كلف سل 0 أ

 نوبيحيف رزلا لعف اذام مهن ضعل عم اوثدحت اوسلج اذاف ( رزلا ) مسا

 تانداخكلذىفترجو يوابتلا لطب اوما ردسصاف تدر ا 0

 ميرحتكة ورقلاهب مرحب نوناق عضووملا الايم يشياعتلا ناكو ة ريك تالرادن

 امو ام رشي يدبملا تدار ىتاالول لاتو تاويضلا كا داس هناا

 يثباعتلا مهنم نيذلا ىبرغلا نادوسلا بارعا ناذ كلذ ىف ةبارغالو

 نم نيريثكلا اوأرو موطرللا ىلا اومدق الو نبلا الو ةوبلا نوفرعبال

 لئالد نم هنودعيو كلذ راكناب نورهاجت اوناك امورشي نيلهالا

 ةرارطادبدشءيش برش نم ةدئاغلا ىهام نولوّميف دشرلا نادّمفو لّقعلا ةلق

 ىتلا ماتسشلا نمو « نارطقلا » اهبمس مبضعنو نوللا 3 ميطلا رم

 ابل ةوبقلا ىف ةريثك ردارق مهلو ( نارطقلا ىبراشاب )ىلاهالا اهب نومتشد

 حتفف« ةوبق لاجنف»هلمدق ايبارعا نا اهنم.ةبكفتلا نم اهفامل اهضعن داربإ

 نادوسلا ىلاهأ 0 أ اهنموهتومىف ا
 ماركا مكمأ رك" [قفدهللا لفيااناو فاما مثئامهل لاَقفةراَقبلا ءارما 3 ىلع

 ءيثلا اما لسعلاو نبللاو محالاو زيلا نم ةيذغالا هيف مكل مدقا اقيم

 ادبا مكلل همدقاال كلذلف هلمعتسي نم لمع ةلق ىلع لدي هناف دوسالا حييبقلا

 مول مهل لاقف هلوانننو انياب هعنضت لب كلذ كفلكت ال نحت اولاقو اوكحضف



 ٍْ ا مو

 ديم ىفاشلا دمحمو هزمج ميهاربا ىاّتيدص ىلع لخدف الابر نيرشعرضحت نا
 |الاقو أشاب نيطالس سيرهم يف كارتشالا ةمهن ا انجس ناذللا ربرب

 : امهل تاقف الابر نيرشع هل عفدن نا لع كنع حفصلااندعو نجسلا ريمأ نا

 ا سيلوالابر نن رشملا نم اهرقأ كإفاأل 0 نالهجال:اقتاو كلذ تنك

 ال نب رشع هنع : غلبب الوهو « مودلا ىهسملا يدبع ريغ ءاكر ا: الو عاتم ىدنع

 فوط ناملعت م هنالتالايرلا نم فال لا دنع ةيبدالا هتميق نا عم

 ' مهمءورم هب دوجلام مهم ع نييرصملا ىناوخاو ىئاقدصا لزانم ىلع

 ظ ازال تاولا راتخا ىتاق ىيمعياال ناك اذاق يدلوو جوز .ءاذعو ىاذنل

 . قفنب وه ذا ةيّمشلا ىتلئاع ةيدفغل لمحل موي « مودل »ىدبع قبو

 نيرشعلا اعفدو ىتلاخل ايئرو ىل اقرف ىل نوبرصلا هب عربتام ىلع ةدايز اماع

 ار يتلا كل كارا ال ولا ةطراولا هده نم قاضلخو اهملام نم الار

 اممتورثنع امهْضوعوءازجلاريخهللا (مهازْخةصقلا هذههيلا تلصو ول ىبادعأب
 راسل راقاما ارح ندبلا ىف اهاثعا لا ةلئاطلا لاومألا نم هارطخامو
 .انالوم لاخ ىتتا مبمهفاو ىشياعتلا براقا دنع ىل ىشو ىنادعا دحا ناف

 نإ فانا راق هدا اكل فاسو انما لح نتاع قوبل

 ءالؤه ةوابغيف لمأتف كالهلل ايس ن وكي لباغيلب اررضرضي امم اذهك اباستنا
 مهملظو نييدهملا

 ةوهتلا لاطبأ

 عابتىتلا ةيمومعلا نك امالا لاطناب رما هنا يشياعتلا ماكحا بئارغ نم

 ةرابع ىهو نيبرصملا نمللاغلا ين ماحصاو ردسللاهبف سانلا ساجنو ةوهّلا اهف

 ش



 ل
 يس موا

 العدل ل : 0 انلسضو اولاقف إذ وهو ىلا
 انمالك مهمتل كنا ولاقف اهتخأ جوز اذه كاع 11 ىنجوزمالسلا

 دليفوين لراش 0 نوضغ ىو ( رصم ىوب دخ س ابع ) نعكلأسن انالا

 رصم ىوبدخ سابع نييو ىنيي قرفلا نا تلقو هيلا تفتلاف انبناجن فقو دق

 ركذلا فلاسلادبعلاىلا ترشأو اذه« شيك اع» نيبو مكتفيلخ نيب قرفلاك
 نجسلا ريا ىلا اوبهذو ىنع اوفرصنا مث هلاخ كنا انملع دقفتب ذك اولاّف

 ىراضحاب ءارفخلا رماو بضفف مالكلا نم مهديو ىنيب رادام هيلع اوصف

 ىبرضل ءارشللا رماهيدب نيب تفقو الو ابرض ىتوعسوا نا دعب هيلا ىنوقاسف

 ىنع فكلا مثرءأ ىمسج اوقزم نا دعلو ثاغا الف ثيغتسا ترص ىتح

 ىديساي تاقف مالسلا هيلع ىدسملا ةفيلخ ىف كاش تنا رفاك اب ىل لاقو
 مو « مكتفيلخ » كنوثداحب اوناكنيذلل تلق كنا ل اًمف كلذ ىلع ليلدلا ام

 تاق تارت ركن إف كوم ىلع لدب اذهو مالسلا هيلع ىدبملا ةفيلخ لقت

 ىتلا ةلالا هبشت ةلاحن هرضحاف دليفوين لراثد تدبشتساو ةملكلا هذه

 قبض طخ بما ظل ا دعلو |بب ىنورضحا

 دلجت ع ني سما لاقن راحاالا لع ا

 هدوق |ومعاتمو ةناس ناي ل
 ىعضوب رماو قثعىلا ىادب تلغو ىلالغاو ىدويق تفعوض دقف انا اما

 ىلع نب دما نايضاقلا اهبف مدعا ىتلا ىهو هلتق داري نمل ةدعملا ةفرغلا ىف

 باهذلاب نجسلا ريما مهو امهركذ انا مدقت ناذللا ءارهزلا نب نيسملاو
 هرمال ةصقلا هغلبا ول يملا يفو ىتادعاب رما رادصتسال ىشياعتلا لزنم ىلا

 همدعال ل كاف ا ىيصلا ا ل ل ارتف كلذ |



 | مفدا نا ىلع نجسلا ريما عم تقفتا ىلايللا ىدحا ىفو اقانتخا مهضعن تؤم

 قشنتسالةفرتلاباب دنعاسلاج رتب رمأ,كاذريظن ىفوهو الارةليللك فهل
 ظ . + تثنابلا قودش نما ءاويلا

 ١ قافتالا ىلع تمدقأ 0 لايرلااذه نم اشرق كلماال تنك دّقلو

 5 وف وعبر قراعم كح لأ ريكا تتش. ةليللا كات كك ءاجر هعم

 ظ تالماعموةمدق ةقادص ىعمىف هلو موطرملا ىف ارجات ناكى وك ايد ىلونام

 .اًريسا عقو موطرللا طوتس دعبو ءاوتسالا طخ ميلاقأ ىلع اكاح تكد

 ا 0 راما عاج ف تاتا ها يتستاف ةيوديملا ةضق قا
 يف وه هعفدي لبهب ىنبلطيال ناو موب لك لارا ة دانه هلادفتو نحسلا

 ال للا رك كو حف قول تناك ةمدن تيلاقم دق

 آل سك الرا ارظ رحوول كلل
 احنأف نامرد مآ رتشتك دروللا لخد امل صالملاب "ىلع

 رم ل ل ل للا ل وح ع -

 0غهئه5573111 ااا

 0 ْف ة الا ةرداذلا

 ظ بيرغلا ريا نم امفدارت امل ناونعلا ادهم ةردانلا هد نونعا يلا تاز

 موطركاءاسن نمةارما جور شاعتلان|تارك د تنك دقو كيلعهصق ىذلا

 ظ « سابع هنسا ىنادوس ةحوزنم تا ايل كيك مد نك ىناللا

 دقو تنك و ةراعبلا نم لداخل ةعضل ىلع لخد موب تاذ فو

 صاخشالا كئاو |ىنبطاخ(شيك اع )4.ساولتّمب مهتم دبع نمبر ٌقلاباسلاج

 هلا تلتف سابع نسكت ارت رهام انقدصأ اولاَف معن تلعف ىززوفا لا

 لاو كلذ نوكأ بيذاكا تان كلحأ ناوغ لب الك اولاتف ىليدع



 1 د

 « سو ف

 ىنلالغالا اوعضوافيصتقولا ناك اذاو طايسلاببرسضلاعم اليل مبماسجا ىلع

 اذ طايسلابب رضلا عم سمشلا ىف موسلجاو مبسن الم نممودرجو مهقانعا

 قف نلادشلا لكل ءارفثللاو نيناجسلا ىلا هيدؤنام ان كلذ لك

 ةيربشلا ةبيرضلا ىه ىتلا مريما بلاطم لثم نينوجسملا نم هديريام بلط
 دالوالا ةبيرضو جاوزلاةببرضو دايعالاو مساوملا ةببرضو

 موب ةيوب مهم دحأو ل مل ةعرا مؤاسؤرو ةئاملا م غاب اش ءارفللا دلعو

 نجسلار يما نمةضراعمىندا نودب قلطملا ترم انذاك ةليلو
 يس سما هو

 نينوي + والد

 مهلو ةعامج نش تاذلبملا قولي نييوكسلا ناووعتللا تاناط

 ءارفخلا انيلع مجهفف ةالصلاىف افوقو نوكت نايحالا نم ريثك ىفو مهم مأما
 ةالصلا كرتنو عزفنف ةالصلا نسحن ملاننا ةجح اننورضيو طايسلاب

 نيروعدم برهمو

 اننولخدب اهئاهثا دعب“ ىتلا برغملا ةالصل انق فيصلا ىلايل ىدحا ىفو

 دوجسلاو مايقلا ليطي نا مامالا انوجرف اهنصو انل مدقت ىلا فرغلا ىلا

 كلذ ارك ردا رفا نأكو لعق اهلالحن يف ينل قاشنتسا نم نكس
 انعرساو رذم:رذش انقرفتف ابرض مامالاو انوعسواو طايسلاب انيلع اوبثوف

 ا ىلا لوخدلا

 ب 0 رع 0
 ةليل لكدفو فيصلا ىلايل ىف فرفلا نولجدب .نينومسلا نا

 تس سنس تسمم



 مار اذامل انتلاسو ةرسحتم ةيك اب ىهو انيلع تملسو تفقوف موطرملا

 هتدح ىلع دويق ىف انم دحاو لك عضوي رمأو اهتعافش لبقف

 هئأسنوهل زن.ىف نوسلا ريمأ

 ناك لب أشرق اهدييشت ىف قفنرل دجسملا نم برقلاب راد نجسااربمال
 اهمئانب ىف نين وجسملا لغشل

 010 4 هم ةلحاو نود كلا و ركفا رم ءاسنلا ومو دنع اكو

 تاينادوسلانم ةفلتخم سانجأ نم ةيقبلاو موطرملا نم تايبسم نذخأ |
 هر هلق هلو لزنملا بأب ىلع ساجن قياشلا لينطهمسا سراحهلزاكو

 لبنط هار اذا الا نينوجسملا دحأ ىلا مامط لاخداب نذؤيال ذا نجسلا ىف

 اا ل لك اذار نسا نيم لدن ىلإ هلاخ داب رمال احن ناك اذان

 هلا 4مل لأ 4 نأ لفو هنم لك الا لا ءارقعا هش

 راشنالا هانعمو ( لقنم لقنش ) بقل لبنط ىلع نونوجسملا قلطأ دقو
 ل

 ادع نيا لا اهيدؤنانكىل هير كلاي غل كرك د دعو !ذله
 هدفا رم جودت واةيلح ئرتكدنا دارأ| لكن ين وجسملا عمجم ناك ه ناف كلذ

 . لب اعرازالو ارجات تسل ىننا نولهجتال مك الئاق مهبطاخيو دلو هل دلوب وأ

 .وأ جاوزلا ديرأ تال ل هلي لارسال مكيلمف ىتراجصو ىتعارز مننا

 احسان ورح اذا عفدلل ادعوم مه برضي من دلو ىل دلو

 , درابلا ءاملا بصن بيرذعتلا ن د10 ءانش لسفلا ناكااذاف نيتوجسلا بلت



 14 ها

 هن ميس ع

 ءانالا اذهناكو بارتلاهيفناعضي ىذلا ءانالا بذجأ انأو لخادب نار تح نانثا

 يا 2 1 1 نيس“ نع لقي الهنر ودي دحلا نم

 ل تسال موج تف سا قوش ل

 اودخاف لع انثعم عقوق أمهملع طايسلاب فو رضا الامهنم ناك اما أمهم ىلا ظ

 أاحربم ايرض ىتورضنا

 دويملا ىف نانورذم فلؤملاو

 0 عم تنك اهف تنجس ىتلا ىلوالا ةليللا ىف ىننا تركذ |

 نيناجسلا هله قلعت هل تسلا عى نيام يرو ا

 1 0 و قفتن نا ةيشخ انني ةلوابحلاب ةيرس تاملعت ىشياعتلا نع اوقلت دق اوناك نذلا
 نلمح نماف انيلع.هرلظ مقوف ارام ربك الا ناجسلا ناكموب اذ لَو

 را ا تبصأمايأ ةعضل دعن وأنس دعت فةدابز دحاو ديق ىف

 ا ضاحرملا ىلا باهذلاىلا هرطضيديدشلابساب دليفوين لراش سيصأو ىتايحن

 ناكو ىعجضم نم مايقلا ىلع ردقأ ال ىجلا ةدش بيسانأو قئاقد سخ لك

 هتجاح ءاضقل انمجضم راوجن ضرالا ىف ابقى َةثف را ديدش انيبص لصفلا

  ىذلا ضاحرملا ةحتار نتن نم ةلاح دشأ ىف ىلا م ا نم ام لع تكلل

 لايل سمخ ةدم ةئيسلا ةلاخلا هذه ىلع انللظو ىناج

| 
| 

 | لهانم ةنارسصم كراكو نجحسلا ريم اءاسن يدحا ماموبتاذ انب ترم ْش

 يلا نادوسلا 4« همس ع



 عك ميسا

 ال 0ك هلكاخ نا هاتيمو « هلك ةك »ب همسا را هعراص نم لك عرصل

 ءارفللا ءامسا رئاس نيءلعلا نيذه ىلع سقو دحا هلبقي الو ناسنالا هجم

 نيناجسلاو
 اوبهذ اذاف اقزر مهبلع ىرج الو ابترم ىثياعتلا مهل عفدبال ءالؤهو

 0 لطلبك نيكة ارتجبألاب ةوفااوم مهلباق ةيطعانيبلاط لاملا تبي ىلا

 لاملا زازتبا مكتكمي نم نينوجسملا سانلا نم مدنعو لاملا تي ل

 ريمأ ناكف مكبلاطم ةباجا ىلع نومترم مثو مهيلع بئارضلا برضو مهنم
 ميهارباناكو هتقاط نع ديزي امب نوجسم لك ىلع بئارضلا ضرغي نجسلا
 انك ىلع | رق هنحبا ما ترك د ىذا( بايرشنالا ) ةلينق ادم ةزج

 ىدؤل مساوملاو دايعالا مايا فانكو ابنم |هرد كلما نكا ذا ىنع هبيرضلا

 اا نا ع يامال ىلإ ةيره تلا ةيارخلا ادع ةداملا/قوف .ةييرخ

 ةوشرلا لدباتسبالمزوذخأ,وناكاما ريثك نيذلا نيناجسالةليلو مون لك هعفدنام

 امف دفنمال ىتلا فرغلا ىف نينوجسملا لاخدا نجسلا تاماظن نمو

 فيرلا للصف ىفامأ ديدشلا رملا يف عيبرلاو فيصلا ىلصف ىف ليللا اوضققيل

 مؤاطغو ضرالا مهشارف لالسغالا ىف نينرقم ءامسلا تحن نومانيف ءاتشلاو

 بنج ىلع عاجطنضالاب مهنورمايو طايسلا مهيدباب نوناجسلا مهب طيح ءامسلا
 طايسلاب ابرض هوعسوا ةفيفخ ولو ةكرح مث دحا كرح اذاف دحاو

 مث دوبق ةتنس تغلب ىتح ىدوبق اوفعاض نحنسلا نواخداال

 || ناكحف نجسلل رواجا نجسلا ريما لزنم ىف رب رفمل نيرخا عمىنوبدتنا
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 موتحلاءاضَلا نم هب لح ل

 ىشياعتلا ناك ىلا تاياشولا نم نا لون نيسحلا خيشلا رك ذ ىلعو

 ذا نقوي هنال ملا لها نمالنالخ نا هلناه ناد ىترلاب ىطمر اح

 لاق موب تاذ ىفو ةيودهملاب ضار ريغ نوكي نا د»ال املاع ناك نم ناب كاذ

 ىئاينوسرملا ىلا فولي باع نامأ لو نم راللا نفق كسنما ءارقلا نإ

 ةعر نص طسو ىف ةرجش لثك دالبلا َُق ماعلا لثمو مهلتمب هلأ نمانلاا ةدَتفا

 ثمي مث سانلا هيلا ىوأي ملاعلا اذكهو ةعرزملا را تاتقتو اهلا ريفاصعلا ىوات

 رامث ريفاصملا لك أت امةيودهملاب مهتيدصتو مهناعا لكأت ىتلا هفراعم مييف

 ةرجشلا عطٌقب الا ريفاصعلا ثبع نم ةعرزملا امل ليتم الفنا كك عزرا

 ءاذملا فنيش .ةينودملل ىف مالا تاء الطن ليس طك

 ربك ا لرفو ناطولفلا لعلا ملعا ناكنيسملا خيشلا نا لوقلا ةصالخو

 روثك لم ماقتالا نم هب لحام ثيأر دقو اهنا ىف ةيودلا رعبا نا
 هيلع طلس املاظ ناعا نمو هتوعد لع هوناعأو ىدبملا اودعاس نيذلا نم |

 را ءارذخ

 ةليبق نم ىأ ناجسلا رياسلا براقأ نم نيناجسلاو نجسلا ءارفخ لك
 حافسلا ءانبأ نم مهلجو باتكلا اذه نم مدقت اف اهانفرع ىتلا ةعماوجلا
 كبي هيبأ مسا نع مهنم !دحاو تلأس اذاف ( هلاخ ةنيع) مهل لاقي نيذلا
 ةفولأملا ءامسالا نمهمسا مهنم دحاوب عمسا ملو « نالفتخأ نبا انأ >هلوتب
 مهتافص يملا ىف ىهمالعا مهل لب اههريغو دمحاو دمحك ةفورعملا مالعالاو
 هنا ىا عراصلا » منالا اذه ىنعمو ( ٍبيلْفش ) همسا مدحا نا كلذ لاثم



 « سو !
 قيربالا هنم اوذخاف هنم هتبلط امل ءاملا ىناقس هللا نكلو رحاسب تسل مل |

 00001 و فلانه اول د ل لي وةفرتلا كو نم ىءادنام ا وحلصاو

 اهقدواهنيفكت وهتثج لسغ مدعل ىشياعتلارمأ فوت اأو برغش اج تايب توملا

 نع هتافو رمأ نامكب رمأو همحزب رفاكه نال ضرالا هجو ىلع قاننابحرصو

 سالملاو ةمعطالاهل نيلماح نجسلا ىلا نودغيو نوحورب اولظ نيذلا هبوذ

 كرمأب خيشلا نا نيلئاق مهل نودوعيو مهنم اهنوذخأب نوناجسلا ناكف

 نوتلعيال مثو مهتاجاب نوعرسيف سنالملاو ةمعطالا نم انكر انك راجح

 0 هتثجو عيبأس اسأ ةعضن ةايحلاهتقرام ىلع تضم خيشلا نا

 "ا كارا ىقئاعتلا رمآ نح نامزلا نط رب ءاهز لاحلا اذه ىلع اولظو

 ةاّلا قراف:هنا هووذ ملعف كاد داب هلاوما

 017715 175 ا 771 70 7175 10 ا ان 00 100601200107 14 شل 17 1100 1: 07 نحس: ا ا ا 10 ا تا 071010 ااا ةاا نانانتا

 مزح ل ونوستيملا رهظاونيلهالا دنع 0 األ ناكدتخ. هناقوامأ

 ةعلداربابس أب الو. مهم عامي الا اوفاخو اوفتخا نوديدع ةذمالتهل ناكو هيلع

 ةرهاقلا مدق ةربزملا ىف ةريغص ةليبق نم وه.لوقنف ةدمئافلل امامتا هتججرت نم

 ءاك ذاذ ناكو ةيلقعلا مولعلا ىف عربو فيرثلا نهزالا مولعلا قلتو اريغص

 ءاكذهلئاعاينادوس رب مل هنا نير هزالاهخناشمدحالاق ىتحنيتم نيدو مظع

 هبلق ىف, ىوه تفداص ةبودبملا ةرو' تبهو هراند ىلا اعجار لفق الو
 ىدبملا لباق ال هنأ مدقت دقو ةيسايسلا ةهجولا نم اهيلا اًرظان تاكدنال

 لاهحا ىلع ارداق دمي ملو مدن ةريثك ضصاغم اهعدوأ ىتلا هتديصقب هحصنو

 لومحلابايضار ةريزملاب هتبرق ىف هتاقوأ رثك أ ىْضَمِب ناكف ةيودبملا ةرشاعم

 نيسرد ةءارق هفلكو ىشياعتلا هاعدتسا ىتح اهرورشو ةبودهملا نع دعبلاو

 اع نامزد ماب هيلع رجلا كلذ نم هدصق ناكو ثيراوملاو ثيدحلا ىف



 كافشلا

 ذمحم هديب ةينرضو بضع نيستا يعلا متحف حولت وع امتاعت ءاذوأا
 الئاق نادمح

 يفوبو ضرتمي ناك رسوهيلع هللا لص هللا لوسر ناف هتلقامم هللا رفغتسا

 ىشياعتلا كلذ ءاسفابنلق ىتلا ةقيرطلاب سانلا لاوما دخا ادا زوج الو هينئاد

 نيسحلا خيشلا ابطاخم لاقو ابضغ : مدتحاو

 ةيداتب ديو الا ل اص هللا 0200

 لاقو فارصنالاب هرمأ 3 نسافلا لاما دخلا هللا حاب دقو 4 0

 نا: يضاف كك ال .رتكل كك قاده دمع و: قزح ناك ةلاقا نيضاقلل

 ةثالث عضوب ارماو نجسلا ىلا هب ابهذو هاذخاف هب نايكحتام ذامتا بج

 ىشبامتلا ىخا بوقعي لزنم ىلا ابهذ مث هقنع يف لغو هنيلجر يف دويق

 ربك نيل وتلا و هاوف (كح ىغشياعتلا ىلا امفر مث رمالا يف الوادتيل |

 فالخ نم هلجرو هدب عطقت نا اماو فني نا اماثالث ىدحا هتبوّمع ناو

 ىلا زعواف هلتق رمصضاو ارهاظ هذه ىثياعتلا راتخاف ادبؤم نجس نا اماو

 نا دعنا املا هلمنف هلع ةيدغالا عنمو مادعالا فرغ ىدحا يف هعضوب ناحسلا |

 نم ثيغتس ناكمءاملا هنع اوعنمو نيريزاجو اديق رشع ىنثا هيلجر يف عضو
 ةملاعم ىلع اهب نيعتسيل ءام ةبرش ابلاط ةثاغتسالابهتوص مفرقليل تاذيفو أمظلا

 دق رطماب الا رعشن مذ رملاةديدش ةليل تناكو ًايش هوطعن لف توملا تاركس

 نادوسلا يفهيف ءامسلارطمتال لصف اننا عم برقلا هاوفاك نحسلا ىلع لطه

 تر ىف راقملا لامن ت اللكملاف ابن ف ودتسلا ةفرغلا ناكرا نم نكر ىعادنو ادا

 هيتبكر زواج ىتح ءاملاضافو هقيربا دامو | صوتو لستغاو خيشلا

 لاقف رخاَش كنا نيائاقابرخ هوفسواو نؤلاحسلا هيلع لخد دثلا فو



 م محا معمم مسمسللا  تادسمسم ادام د. ادصا

 دهعو ةريزملا ىف هدلب نم نيسملا خيشلا مدقتسا ىشاعتلا ناك دقو

 ىضاقلا ىلع ضبق املو دجسملا ف ثيراوملاو ثيدحلا ىملعيف سورد ءاقلاب هيلا

 هلدب ءاضقلا هالو ىلع نب دمحا

 | دنع فوقولا ديرأ لب ةاباحلا ديرأال ىتا هصاوكن لاق ءاضّملا ىلو الو :

 ,نا لمجأ ال انأو قحلا ريغ هيف لوقأ ال ل ضرعإ ريغ لكو عرشلا دج

 توملا | نوكتس كلذ ةبقاع

 نيرسوملا نم الجرذا ) ىهوةلأسم هياعتضرع ءاضقلا ىلوت نأ دعو

 هرايد رجه ربرب ةمطاقع ( ةمنلا ) 2 لاا نم ميركلا ضوع همسا

 000 او نر لا نص رخال قلو ةيودبلا لظانم اا

 الواح را اذعار كيل نيسحلا خيشلا اقف( هلاومأ ةرداصم بوجوو هرفكب

 هوان ر تاو هلع تاتا قف اذنأ هلاوما ةرداصم روك

 | نم|مهالكو نادمح محو وزج نيسح |هنايضاق هعموهاعدموب تاذ يفو

 ناظم (مكلو 2 رشلاماكحالا نم ائيشزافرعيال ىبرغلا ناد 2 ىلاهأ

 الو لاثملا تن نما انيعمو ملاقلاو لهجلا ةابضق ربك ١ نم اناكونارقلا ظافلا

 ! تسب نا ةاضقلا ابأ « العا مي ىثياعتلا ىدد نيب سولجلا م 0

 دمعي «عضن اذ اف مهتيطعأ نوبلطي راصنالا ناو دوُشن هيف م ملا

 ظ آب امي نادمح

 ا لوف مالسلا هيلع ىدبملا تعمس ىننا

 هللا لوسر ةفيلخ ىتنال كلمب اهف كلاما فرصت مهلاوماو مهباقر يف فرصنا

 ىلع راسبلا ىوذ هركب نا لاملا تب نيمال زوجيف هيلعو 0 هيلع هللا ىلص

 نينئادلا دعي نكلو دادسلاب امزاملاملا تبي سيلو مهنم هبلطيام هوضرَمي نا
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 هي مسإ

 لتفبس دا يضاقلا' نا .لئاثلا نها ةسللا ضل و
 ىضاَقلاب درفتاو نجسلا ىلا ىشياعتلاوخأ بوعي بهذ ىللتلا مويلا ىفو

 نع هلأس مث هل عدضتاف نحسللا نا ةصداخ ىف ىنح ه0 وا

 الك تطبضف ةضفلاو سهذلا نم اريجف ايش تاكو كاران

 لاملا تيب فال تو

 هنع عنمو نجسلا فرع ىذحلا اذ را حرط هلا وَما ءافصتسا دعلو

 مسجلا ندب ةماقلا ليوط ناكو لايل عضل دع ىفوت ىتح بارشلاو ماعطلا

 كءاراس اريك ةيودملا ىوعدب قدضم ازيغ كانزاكو نوللا هاش نح 1

 قاييللا حرم تانلق سدض هيلع الحا كام تدلع وساق ىلا ا

 شيواردلا دنع طايسلاب دلجلا بتوقع
 ك5 0 ا ا لا

 يقم م

 ( اريص لكو ءايغلا)

 خيشلا رابخأ نم ءىش باتكلا اذه نم لوالا وزجلا يف انل مدقت
 ىدبملا اهب حصن ىتلا ةيز.هلا ةادهكصق رمأ نم ناكرلمتو ءاههزلا نن نا

 ىتباعتلا ناكدقو الخك للا دكا يدل ؟نإو امري اعطال 00

 ةمئاللاب هسقت ىلع مجر دف وه اما ةروكذملا ةحيصنلا بس هلع ًادفاح

 رهاجو اهلامتا لك ركنا ىتلا ةيودهملا ىوغد ىلا ليملا نم هنم طرف امل

 ىتح هاوقتو هردق ةلالمل ةياعر هباٌقع نع ىضغي ىدمملاو هراكتاب ىدممملا
 خيشلا نم ماقتلالل ديدش ليماذ ناك ىذلا ىشامتلا هفلختو ىدهملا قوت

 روك دملا نيسملا |



 يمس و
 رخو رفغتساو باو بحتناو قو ىتئاعتلا د انتو ىضاقلا مام

 سانلا نم دحالةرضحلاهذهيفىرج امتائيش او 5 ذيالنأو وجرب المز عم

 قوسلا بستحم طبض ةثداحلا هذه ىلع عيباسأ ةعضإ ىغم دلو

 ناجاسهللا دبعرخ الا ىعددو ىلكن دلا هللا دبع ديحلا دبع طا ىعدب نيصخش

 ىذلا ىثداعتلا ماما امهرضحأو ةيودملا تالابر عون نم تاكوكسملا نافيزي

 هذهنم بجعتف كل ةلمعلا برضن لب فيزت ل هل الاقف امهتبانج نع امهلاس

 كسب اههرمأىذلا وه ىللعنب دمحا ىضاَعلا نإ الاتف حاضيالا اميلاسو هارت

 ال زك ك1 ناخ عا اناكو ىلناعنلا لبق ززم رومأم هنا اهميفأو داوتنلا هذه

 لالا كامات سلا اذ انمضتم همتنعن ىتاقلا نم اباتك اًرربأ تابنم

 ىلع نب دمحا ىضاَقلا نم هرودصةحص اودك أذ هيلع هلوح نم ملطاوباتكلا

 فيزت ترص ىتح لاومالا نم هتلتغاام كفكي ملأ الئاق هلأسو هاعدتساف
 ىلا داع مث هعيقوتب ليذملا باتكلا ىثياعتلا هل زربأف كلذ ركت أف دوقتلا

 هةر ديالا لخدو هساجم نم ماقو ابضغ ىثداعتلا مدتحاف فارتعالا

 دمحا ىضاقلا راضحاب رما لب ءىش مهملكي ملو اوسخ ةاضقلا ىعدتساو

 لاق مث هيلا قيسف نجسلا ىف هعادباب سارالا رمأ هيدب نيب رضح الفيل نب

 اوعمسن نأ مكيكف برغملا ةالس دب ايطخ مكي موقأس ةاضفلا مادلرخ لأ

 دعنو هدنع نم اوجرفت هلوقأ ام 6 ىراظتناب سانلا اورمو م هلوقأ ام
 اناس لاو أطللا ريثم دعص برغم ا ةالص

 هلع ىب ةلمبق لوم هللصأ (نوللا دوس ناك هنإل )دوسالا دما لا

 هل نا ىرااخلا كلف باسمنا وه لاقغا واداسلا لظو دسفأدقو اهم نكي مو

 ٠ لعفت ائنسح دحاو ناسلب نورضالا هيلع درف هتايح نم ريخ



 هك مرو

 ءاثقرالا :ىلا هل يمو هتمذ بارخو ءاضتلا يف ةتذومل تار نمو

 رجاشتت نينسلا ىدحا يفهناكلذوهلامعأة يب ابلع ساّميلةتكتلا هذه هنمدروأام

 ناك ةفيفط تاييسال ضيبالا رخفلا لئابقإ ىدحا عم بيسح هيس 0
 ىلا ىلع صاصرلا قالطاب هتئاقم رمأف ةليبسقلا كلتلاجر عم كيقاقلطلا

 ىثياغتلل ةثداملا تمنرف حر ادع الجر نينالث وحن لاجرلا نم لتمفا

 ةيللإ تدي ءاضقلا ىلع هنكاحم لاحأو ىباجلا ىلعبضغو اهربك اف

 ةنالمث ىلع نب دمحأ ىضاَقلا ىلا ىباملا لمح ةليللا كلت ىفودغلا ىلا تع رامملمالا

 0 نجسلا ةليبَقلا كلن نم نيملظتملا عادباب دغلا ىف رمأف لارا لا ظ

 نم اوجرخا ديدش ءانع ديو هتفلتتو ىدبلا لش ايرخل او ريتش ديلا ا

 هداربا ماقملا عسال ريثك اذه لثمو ارده نيلوتلا ءامذ تيهدو

 ىضاقلا كلذ ةلاح هيلع ساقت الاثم اذه اندروأ امناوأ

 لاسراب مثرمأب ةابجلا ىلا ارس ىثشداعتلا بتكااا م اا

 هتيارا نيمتنملا ةافاعع اهيف مرمأ لعن دمحا ىضاقلا نم هيلا درت ىلا ستيكلا

 هعمو مون تاذ سلخ اهنم ريثك ءىث هدنع عمتجاف جارللاو بئارضلا نم ظ

 نايأن نبرضاحلل لاقو دما ئماقلا ىعدتساو ةاضقلا

 رضحللاو لسو هيلع هللا لص هللا ٍلوسرب تممتجا ىننا مكربخأ ةاضقلا اهي

 ءاننلا نداذيم اغحك تار ذا مهعم تنكامنيو مالسلا اميلع ىدبلاو

 كلذل تشهدف ىلع نب دمحا ىضاقلا هنابىدبملا ىناحاف هلع تاق ضر

 اذهلف دابعلالظو لاومالا عججو كدهع نضمن نإ مالا هزي ل ل

 ىلا ثانارلا نع :قجتلاب .هرما اك رافتتسالاو ةيوتلا محا ضافلا
 ها طّقف ءاضقلا ىلا عاطقنالاو اهدوُقي

 ناب نادوسلا « ؟” »



 هي معرف

 نوب وني ءانمأ سصنو ةمبملا اياضَتلا ف:لصفلل اباون ماقأ ىدملا نال كلذو
 نم رم اهف كلذ ركذ مدقت دقو لئاسملا نم: هيلا مفريام رظن ىف هنعأ|

 تاتتكلا

 هتفيظو يف اصاصتخا ءانمالاو باونلاو ىداَعلا نم لكتل نا انركذ دقو

 ىضاقلل اوكرت ( ف مهصاصتخا دودح 0 د تاونلا ناكل ٍْ

 ل كك ا لإ ىلشم الب اهنا هيفي تارا حب هينا ركن اصاختتلا

 ةدحاو ةمكسحلا لعجو باونلامث ءان.الا هيام كلاب ا نيا
- 6 : 20 : 5 
 تاموصخكللاو ىواعدلا نم أملا عفرإم لك ق رظنن لع ا دمحا ةسائر 0 ْ

 اذه ءارو نم ىشداعتلا هيلا برب ناك ىذلا ضرغلا ىلا ىضم اهفانرشا دقو||

 دنع هتواذح فكن و ميظع ذوفنو ماس دك اذ حبصأ لع نب دمحأ نا ْ

 0 1 واق نوح ارم ناطم ال انك توتمز هاج او جاستا نافخايضقلا ِ 8

 ااا رادو دخانلا ءانغا ةتار هلا مضلاو بعالت ”ىأ ءاضنلاب فعالتو هرمأ |

 هيلا نيمتمملا ةافاعع ةاببملا رع راضون حراما
 ًاددع ىتقاو هل اهنودؤي اوراص ىتلا جارلعاو ةبيرسضلا نم دالبلا ىلاعأ نم |
 امأ ةيصخلا ىضارالا مق نم اربثك ثاتماو ةيعارششلا نفسلا نم اريبك ||

 هسفنل داشو تاللايرلا نم فولالاب ردم امنم ىبويلا هلخد ناك دّقف ةوشرلا ْ

 ا ا ل منا اه لم را هع نب ترثلاب ةعساو راد
 نويدسملا نوحابتسا ىتاللا موطرملا ناكس نم تايطبق نباجو تايرصملاو |
 منذلاو رتبلاو لبالا نم هتيشام ناعطقب ىعرملا نكامأو ىنابغلا تالتماو |
 ةلئاط ةورئاذ حبضأ دّقف هلملابو |

 نورد نر ف فجل



 ىدملا ةفيلخ اضر ريغىترخآ وأ ىايندل ىلطا الانأف لاح لكل عو نوءاذك

 قنات 2 نافع عمر لأ كانا هرمأب ضار اناف ىلتق ىلع مزع اذاف

 هل نايْضاَعلا سهذف هأضر ة هب وحصم تناكاذا هل ةايحلا يف تغرا» ىتاف

 كنع افنغ ئديملا ةفيلخ نا ىل الاقو ىلا اداع ناتعاس هنو هنلت ام هارجأر

 مث ىلاعت ل ا ايدل نيا تدعحتم ًادبؤم كنجس كات لةيقساو

 الوقو مالسلا هيلع ىدبملا ةقياكت لوا “ انلأ امنيا تلفو 00

 هزم و ايهم تاباس و اتايفلح تالا سو تاو و ا

 هم

 هب خطاب |

0 

 ظ
 ؤ
 ؤ
| 

 يلع وأ ىلهحأ ى اقلا لتقر 0

 ووخ نكس يع ىلرا رسام ةشلا وا ين

 بهدم ىلع هقفلا نم اليلق فرعيو فيرشلا نارقلا ظفحم ناكو روفراد
| : 

 تايرتدم ئدحا( لك ) ةبو هنن زكا | صاقخلا ىف كاتضقلا كرو كلام مامالا
١ 

 ابن قلو ووك ذمادعل وف دق لامن ف ةيودللا تس تروس
 ةيضاعأ نعي الا ىلإ ةغ مدقو ىلالشلا | شاب فسو ةعقاو ىدبملا عم دبشو'

 يي اس لا ةعمللا موب هنو تناك تح نافدرك

 كوالا زلنا ىف كتابضاب كلذ رك دارو خشوم ا

 اريغص ادئاق هلعج ىذلا ىشداعتلا هللا دبع نناحل الايم اذه دمحا نآكو

  37ملكتف ءاقرزلا هتيارل ةعلات اهري_ص ةبار دالبعأو ( هبله هن ريشع

 هالوف هرابج دمحا لدم ءاضقلا هيلو.نأ هلأتمو هنأش 4 هده

 ىهسم الب امنا تراص هذه ةتيطو نككلو ( ( مالسالا ىضاق ) بقلب 0



 يا معد

 هل تاقف الابر ىندقنت نأ طرش ىلع ىللاقق نائبنتم اهي ىلا ةفرتلا ذه ل

 راكد الو 0 نتي قالو 11 رق كلمأ ال ىن :ا عم لايرلا كدقنأأ

 0000 0 ميلا اال

 0 هل

 نا كرو نيياحتلا تدق هدو دا ا الف

 ا 0 نيلجرلا اورج مث نيلجرلا نيده تحض اما ىا 0
 ١

 ظ ار قاهوملاو امهلجرا
 ىلا هاا ناك را ا!( نحسلا 8 كيوزالا ةليللا راح هده

 ليبسلا ءاوس ىلا ىداهلا هللاو اهلاحم يف رابخالا ةيقب ركذ

 مادعالاب فلو اراذنا

 ل فوج ل قولا تلج وألا ومى دس

 ا اها ىف ءازولا ةشناما تنك تاعاب عض) دعلو

 ظ الت يدوى فسر ا تحب لل قا زيمأ ةدوا ل 0 ىلوعدب
 نادمح ندا ياثلاوازاجألا نا ناملس فدا تاضتإلا 7 نر اا

 ءايشأ عنصت تنكح كلا كنع هنلب مالنا هيلع ىدبملا ةفيلخ نا ىل الاف
 ,ةفيلخنا تلق كلتق بوجو ىأر هناو مالسلا هيلعىدبما تاروشنمل هاج

 مالسلا هيلع ىدبملا ناو باطخلا لصفو ةكللا و أ مالسلا هيلع ىدبملا

 ابن نع لربلا اذ ها ناك اذا نمكجلا لنها نم ةنازتخلا

 وف شمل تار سب ر نقللا نونو ادع !ىل يناف'إلا ور قداص



 د 6 0

 || طايسلاب ابرض ىباحصاو ىنوعسوأف نوناجسلاانيلع لخد حابصلا ليبقو

 ] لكا وعضو م مكضعل عم نرخ دل رلا دالوأل اذال نتا

 || ربظت دوسا دبع ناجم تسل نين وجسملا نم سانا عم ةدوا ىف انم دحاو

 || ىل لاقو هسار مفرف هتعرج نع امبفتسم ثيدحلاب هتادبف ضرملا ةمالع هيلع

 || تلف بيرق كلذ قادصم ىرتس ىللاقو ىلا تفتلاف هلوقنام حيحصأ هل تلتف

 || ترتخا ىبكلو ضيب انوا تامج تئشولو ىديينا ولالا عيمج نا شاج تابثب

 ا ةفيطن نفالشم اذ رخآ الخ ىاحت تب ار مث ىلاعت هلل اعضاوت نوللا داوس

 ئ 0 ا ىذلا اذه هلوقبام تعمس له هل تاقف ةبيبم ةئيهو

 ٍ هكا تدور كلا اا هنأ ا لع 2 رف مالسلا هيلع

 ْ تاذكلا اذه لم ا لهو ايي رمالا اذه نأ هل تللقو

 عا ءىّسل لع درب ا ولو قيدصتلاب لباقت هاوعد نا

 هفيفرو لحفلا دمحأ ت 1 ل لا دا تحعيم نأ امنيو ىنغ

 || اشاب نيطالس ابره امهناو امهنع مالكلا انل قبس نيذللا نامْع نب قداصلا
 بيس نع امهتلاسو امهنم توندف ناكحضي اذامل مهفأ رف ناكحضب

 أ| اضبا 7 دب انما رمآ هل وكتشتو هملكت ىذلا لجرلا نأ ىلالاتف انيك

 تاّقف كوسح اذامل فيرلا نئااب ىل لاقو (هدابل وا ) همساو نيناجسلا

 ىلع مكزاكلاو مكرفك نوكرتتال فيرلا دالوأ رشعم مكلا ىل لاّمف ىردأ ال

 ا ىنلعشي نأ هور همادقأ لع ملا ارت تباو همت وق قديما



 يا معع

 ادج ةءلظم ىهو هنم لخدب ىذلا بابلا ريغ ذفاون امف سيلو راجحالاب

 0 تر سبوت وامل رك سيدال نم ىعسج ىلع سيلو تلخدف
 لاجر 0 تلارق ددعلا اذه ملر نم رثك أ مسنال ىهو نوجسم

 اا - نا نجسلاةدملوط ممباذعلا نمهيفّثام طرفا نوداكهوجولا ضيب

 اشو ومما مدحأ اذاف مهنا تسلجو مهنم تون دف حاورأ ال احاشأ

 0 0 تود لدم حألاو هريخ رك ذانل مدقت ىلا كلف ولن

 بت انأو مهيب تسال نامرد مأ يف دوبلا راجت نم لخر كا كا

 0 نم ىلا وربظاف لبق 00 ذ نيذللا برضلاو حورملا مالا يف
 0 اذاف ةفرغلا يف 2 لا تالخاو ىزمي داك ام ناضل مجوتلاو

 1 ةرهل دنبباو لك فناجيل اذا كا هسالاب نوباصم ىطرم ميتا
 0 نم مهمو مهضعل ىلع نيكارتم سانلا ناك ةفرغلا قيضلو اهف

 طم ةلمالو كلذ نك فر لع كقطو حيصل نم مهنموهريغذخ ىلع

 بابلا يف ىتلا قوقشلا ريغ ءاوبلا هنم

 وأ اورومتلا تيدتفو لع ىغأ ى هك ةماعلا نم رثكأ ١ لع ضعلو

 ريف نايا لسخاد نم حيصي ناكنذلا دليفوين ويسوملا توص ىعالا
 ابرق قوع ونش أ مهنال (تام دق هب مثثج ىذلا لجرلا نا ) الئاق نجسلا

 اللا سا ل ار اشر الو ةفالكي نوناحسلا الو رف

 ادحاو لك دنعزاكو كتمالس ىلع هل يطاق ةاعا تفرافكاننط 7

 ”ناكف ربا هدنف نم نمت: لغاتم حور, ةيلاب قرع

 ظ ىنع هللا مازجخ مسا ون دقو مهر ىلع نوحورب ةئالثلا

 || ءازملا نسحأ



 غ0 يي م م ماممممممميمامااااامااااااابثء٠ عطه سه يس ا سس سييسس ا بلعب عابال““ 1 -110010200لتاب7ج*طط**أ*اا0ا#ا#ا#ا0#0ا0ا0ا0اواواواواواوا]1] ]| +[ + يح حرك

 مسيل

 مس ع

 واوتلياف ناملو لير لك ال ةرهاط كتنيدم نآ دفتعأ انآ مالسلا

 ناك نيطالس نا -جج - سمح تاواصلل اكرات نيطالس ناك له - س- مرحب

 نوك ال ديو نسل طاوس تاق راك مالسلا هيلع ىدبملا ةفيللامزالم

 ' ايملغ ناق رودصلا ئحامو نطاولاامأ اننيغا نحن مراه دعو كار

 مالسلا هماع ديما 4ةياخ كنع

 "ادع | ودخ لاقو هلوح نم ىشاعتلا ا ةنلكلا هده هبا سادس و

 ىنبذتجاف ههجو ةيؤرو هتثداحم ىدهعرخا كلذ ناكو نجسلا ىلا (يلاراشأو)

 اوذخافمهنمنيسخوحت ىلع عمتجا كانهو بابلا جراخ ىلا سارملا نم ةعلرأ

 86 ىتمامع اوعزن م نيسلموب قنأارم ميلا لاس يخل الد

 | ضعب.الا ىشم أ نأ ردقأ لف ىكسج قزمت طايسلاو نجسلا ىلاىب اوراسو قانو

 ا قربا : - !ع ىمغأ دقو ىهجو ىلع تطقس مث تاوطخ

 هسارح ىناقلتف نجسلا باب تفلب ىتح طايسسلاب ىبرضي رخ الا ضعبلاو

 نيمنرأ ىلع اهمزو وبري دويق ةتس ليجر ىف اوعضوو اضيأ طايسلاب برضلاب

 ىنْرَص نع نارا كماو ( ارزات) ار 5 الغ فر ف اوعسوو
 طايل تيرشلا يناوج "ضليت لما ورطسا تاتو كل 1
 م *مالسلا 1 0 ةلكلخ والعاب طاع ةيارخ نش كل فا اا

 لا ىنواخدأ

 ةربلا راعي نينا راخاو نعملا ىةيللا

 دي دش عضو دعلو وابا هصأ ٍِف نحسلا ةراد نك ىلوصو 3

 هدبشم اهنال (ر >لا 3 ابملع قلطي و لا د لجر ىف



 مبا

 ' نا تكردأو هل تمتراف:ىلطلا ىنأجاف ذا اذه نم ةلفغ يفانأ امننو

 ةايلا عدوأ ىثأكو تبهذو حلفأ رف ى ملام ءافخا تلواف "'ىبس ريصملا

 ال ةسملا نم تال نع 2 ريد هلاناق نا ل

 و ةيحطس ةدوم ريغ هنيبو ىنب سلو 11 الا اشاب نيطالس ممتجأ ال

 ظ ردق نم رذح ىننيال نكلو هذهك ةمهن نم ىلع فاخم ناك

 .هلوحو ( ريرس ) برقنع ىلع اسلاج هتيفلأ ىشناعتلا ىلع تلخد امو
 هلق يلع عوضوم هفيسو مهتداهك ض رالا ىلع نيئاج نوريشملاو ةاضقلا

 اال يسر عدا بيععلاو ةلييف ل ني هناك ةعضنق لع هنيع اكن

 ' نيطالسن أ لاقق السلا هيلعىدبملا ةفيلخاي كيبل تلتف ىزوف ميهارب اي الئاق
 ؤ ىروهج توصل ىنرمثناف هلزنم يف هنا نظأو ىديسأب ملعأ ال تاقف كبحاص

 0 بابلا وحن تاوطخ عضب تيشف ىل هرضحأو هيلا يهذا الئاق

 تلتف نيطالس بور ربخ كدنع د نكي ملا لاف هيلا تدعف ىزوف ميهارباا

 لوقت اذا ل1 لات هن( برهأ برهأ ) شاهدناب تلتف بره هنا ىل لاقف الك

 دئرا ىنارصن نيطالس نا مالسلا هيلع ىدبملا ةفيلخاي تلقف هبره مأ يف
 ' راوثأ ةدهاشع متمتلا نع هلل نبأ دقو ةينارصنلا هنيد يللا داعو مالسالا نع

 "دل دفع قلل هناف كلذ عمو ةرخ الاو ايندلا يف مالسلا هيلع ىدبملا ةفيلخ

  ةيدبملا ةغبق ىف هعوقو نم دبالو ماعلا اذه يف الع فحزلا انالوم ىوني

 ةنل لإ ةلئسالا ىلع ىت

 هياعىدبملا ةفيلخاب هللا رفغتسأ  ج -رمملا برشيد نيطالس ناكل ه نس

 0 ا 0



 يا مما

 ل ةراجحلاب ديشم وهام اهنم ةريثك ىبف نينوجسملا فرغ امأو
 (مادعالا) مسا امهبلعقلطيام فرغلا نم دجوبو ءاوهلا تا

 امم ةرابع اوفو ل كلا اما ليعتو فيقخ ناعوت نجعسلا نأف لاح ع ك طعبأ

 ليقتلا اهاز اه ويغر ف دنا وأ ن نوبدلا بيسي ةأضقلا مهنجسل ب هب لماعي ظ

 قحلباموةيسايسلامثارملا ووذ بلاغلاىفثو ىثبياعتلا مهنجسل نيذلاب ص 5

 قفوملا هاو هئازرغو نعبلا رابخأ نمارتك كد نانا
 ت2 تاس 7-22 ظ

 0 وار رد

 ةاروشلهأ نم ١ ,ثك و ةأضَملا ىشيأعتلا ىعدتسا اشاب نيطالس رفامل

 م مارك الا 1 ؛ اشاب نيطالس عم هانأام مهل لاددعو ميج وباسل

 مالسالا نع دتراو ءامنلا كلن رفك دّمف كلذ عمو ناسحالا نم لا

 ا ةااجاد عدم( هل .لاقو 'بارقتسالاب ةوناجأف راهكتلا ذالب نا

 ارك لاو رعشلا ايس ع

 ناك هنا كلذ ىلع ليلدلاو مالسالل ًارهظم رفكلل ارمضم ناكدق نيطالس

 نم 1 نابرشلو امملزنميف ناعمتجي اناكو(فلؤأ زيزوف ساراس 0

 درا 5 هاشم يف علض اذ 0 نوكم نا دن دلو كلاين نانخ يو

 قحلو رف ىزوف ميهاربا نجسب رمأت ل اذا كنا ىشداعتلل لاقو ثلاث م مك
 ىزوف مما نم ةموكحلا يف ةلزام رغصأ نيطالس تال نيطالسإ

 ةبتر ىلعالا 1 لا انآ /(ةضز ةيرداحرل 1
 دحأ ليرات سا أه ةليغاص انذأ لاوقالا مدع تفداصن( كبر

 ىر اضحال هيناتا
 دسم

 انناتحت

 لنآ ناقرسا 5
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 نجيسبلا زابخأ نم ءزإلا اذه تانرخأ يف هركذ ءىجام لج ناكالو
 ناجسلا ةبجرتو نجسلا تاماظن ركذ يف ديوملا اذهمدقأ نأ تياراهنيساق يتلا |

 نوحس نم ندس لك لع رياسلا مسا قلطا يذلا ساردا (رياسلا ( ىلا

 يبارعأ هنافروكذملارباسلا ةجرئامأ لوقافهلجالا لة عضاحلا ءاحنالا ينوةبودهلا ||
 نم ءيذ 5 انل مدقق دقو نافدرك ع نكس ىلا ) عما ( لق ند

 انراا نم دالوا ةءضب دن نا دعب الأ جو زند ال ةاتفلا نا اهلج نم ىلا اهدياوعأ

 ءايمْثأ ربكأ نم اذه رباسلا اكو (مطاخ ةنيع ) .-ام,بلعق لاعبو اهاخا اوئيع
 ةتانلاو تيلانقرطلا عطش ةمصصغ سكر ناكو ةلييهلا كلت .

 ىدهلل ةرامؤ رباسلا أمم قط ريدك لاي ف ةيودمملا ةوعذ ٌتربظ الو

 راسلا مدنا نجحسلا ىلع قلط ا 9 نمو ناحس ةفرظو ]

 هه>وو 010 "3 نردد لوطلا يفةعار نك هانءناموا امأو ْ

 رأ ةلعَش هذع نأكو سوعع ٍ

 بو رض نم ةلثمأ ينأ مذ ىرتسو ةندب ني علاطلا دكن م«ءقوأ نيذلا نم امعج ْ

 نينوجسملا لاوما هزازتبا ]

 ىوذنممهؤاسؤرو( ةيدامجلا )ديبملا نموباجو لوريث. 5مم هءاوعءامأو

 5 لم ف نك“ هتنارق

 5ك لع ريفشألا ند هللا ٠ نك زوسس نع ةرايع هناك كسل 37 مآ

 كنا ناسمو ر اونا ةدع ماعلا ووسلا لخاد يو رملا ة ةقد ىلوع ةعش ع



 د رم رص سو م مساس يسم سمسم مس ممم

 يلا ريخع بهذ ( بالحفللا ) ةيرق غلبو مدسقت ام اشاب نيطالس رفالو
 هيلا ثءلو هيلع ضيقا نم ع.تماف نيطالس نمكع هملعأو اذه 5 52 ميه ربا

 سهااشتو هل ضرعتلا مددعإ هموت يدوأو لي-رلا ةءرسل هرصاو هرد> نم

 هبراقأ ض.ءاو معاد 0 لسراف ىثباعتلاب كلذ لمصتاف هاب معلا مدع

 اهو يمجعأأ ىنا ادمحو اروصنم مدقتسا كلذدكو قياشلا دمحم همنا مهم و

 أضرا ربرب ىف ةريشع اديم

 لخداو ىروشلا لل هاو ةاضَلا عم ىثامتلا سلج ميهاربا مدقالو
 ملينا ىالوماب هباجاف كدالب زاتجا نيطالس تكرت اذامل الئاق هلاسف هسياع

 فولالا ىدبا نم تلفو كيا نم رارفلا ىلع ردق ناطي_ش هنأو ه سصأ ملعا

 لاغدالاب ةءولم ةالذ ىهىتلا يدالب زايتجا ىلع ردشال نيك كسارح ند

 يمجملا يبا كلذكو هه نباو هنجسن سما مثىثيامتلا قرطاف تاباغلاو

 نجسلا ىف اوثكف دويقلا نم ةل_جود. دما نم اريزنج مهم ل ةبقر ين عضوو

 ةيش رك ذنسو نامرد ما حاف مون نشكل ةروألا مدقلا يتح تاوئس نس

 هلذ ناكام الولذا هيف 0 م-مافتحا نم ناك امو نجلا يف مث زاد

 هللا هازل تكامل ىنع نيناجسلا يذأ عفد ليبس ىف لاملا نم ةز* معاوإ

 ءادألا قولا ع

 ممأ قالطأو هناماظنو نجلا كذ يف ديهن

 نجس لك ىلع رياسلا

 الاعرا رفدعب ثبلأ م يذلا اشاب نيطالس بره نيك مدقن م لع

 قلطا مث تاواس سس نجحسلا ىف تللظ ثيح ادع ىجس راص لثالف امانا



 0 سم زا

 «مدو ظ
 ا
 ترهذدف لحفلا كد خا م را ىلا هملسو ) بالل>هأا ١ هن 0 هلعوا ُك |

 مو هقنطأ ماي 0 لو نحسلا ىلا ه ىماف راص اذام معأ ال 6 * مهل هتاصوأو ظ
 لحفلا نب دما !ةاوقلا يلع ضمن ل را 3 هتدص قةحذ ءوسل هيصل

 يف تنجس نجسلا ىف نارهش مه ء ىغم ل دعلو نجسلا اوءدوأو ةءالثلا

 سارح نءادبغ نط وك وألا كراش ١5 هناكم ىف كلذ ركذ 5 موعم اهلالخ

 نام قداصلاو لحنلا دمحأ اوجرخاف طايسلا مهبدبابو نجلا اولخد بوعي
 ىف مونرقو م-منع ماي اوعزتو ةنالثلا لحفلا دمحأ ةواو رشب يبأ نباو

 مهم ءامدلا تلاعو مدول- تقز# يتح طا.سلاب مهوب رض | ودخ ا وداعا

 كشو ىل: ىو ا-ريلا اوةي.سف رهمأاةفض ىلع ةيسار رخاوبلا ىدحا تناكو
 يمنأ رهلا ةمن.ض يلا نونوجسملا ءالؤد لصوالو ءاوتسالا طخ يلا رفساا

 م موقلبو عاتملا لمحي ممم وأم سارا ناكذ برغلا ةدش نم مهاع

 ةرخابلا عاق مج عم م-مماسجا ةمداصم عمسل تنكف ةرخابلا ريانع يف

 موفتحا ودلكا:هوءاوتسالا طخيلا رخابلا»م تعاقامأ عاتملا عون نم ماك

 دملا هللو ىننكلا مهعباس اناو اشاب نيطالس ةيحض اوبهذ نيذلا مه ءالؤبف

 كلذ ركذ ىتأيس 6 نجسلا يف تاونس سمح هتي-اق باذعدمب توجن

 زير نع 0 ةزج مهأر ١, ني ا

 ةوءد تاصواللو ( بايرقنالا ) اممسا ريرب ىف ةليبت ديمع ةزمح ميهأربا

 ىلع هركا ىت>ةموكملاءالو ىلعقبو هموقو ميهاربا امء رفا ريرب ىلا يدبملا

 نييرملا يرسا لج ىلع ءاضيب دايأ وذ داوج ميرك وهو ةيودبماث عوذلا
 ةارئاتلا ل نك دق كد فازلا نحس رابعا يف ءىجبسو ةعسودو

 ا م ا

 يت 7



 عاطت سالو لحفل دمحأ هل واح ام يكازلا ىلع ىنخ مل كلذك نكي مل ولو لوقلا

 ىلا لمت دقو بال -قلا ةيرق «ةرداغم ل قاشاب نيطالس لع قف نا

 بالحنلا ةءرت غلب ام اشاب نيطالس نأ هر نمساوللا دعا نأ سا >

 عضل علو ا عاذي اليكل نجسأا هعادبأب صأف هنمكع كارلا ربخأو بهذ

 مالا اله ناك هم نأ دعب هتلطأ لايل

 اشاب نيطالس بره ةلأسم ىف يكارلا كارتشا حجرأ يننا ةصالم او

 لصاملاو .هدنغ ابرّممو هل امجاةدص لحفلا دمحأ ناك ذا ٌةوشر لوانت هنأو

 نيطاللسم لا ارعوأو كمر مأب اهو ربرب ارداغ ال هيفرو لحفلا دمحأ نأ

 مدق برم ا يلع هد_عاس نم اهعم ف رعبال ةريح ىف يثباعتلا لذو برغلاب

 ىديملاةيعاد ناك ىذلار بألا دمت يخأ نبا وهو دمت جاحلا نب دجاملا دبع هيلع

 نوعات» ليلد اهءمو نامثع قداصلا هقيفرو لحفلا دحأ يأرهنأ هربخأفربرب يف

 لحفلادجحأ ىلا لاملا تد  نيمأي ضرما ضوعلا يثياعتلا لس رأذ نق لالا

 لامة سهادلا نم يسوم انل ىلي نأ كمدير رب اننا هل لاقو ديلا هاعدتساف

 اوضبقو ديبعلا هيلع مجه ذا مالكلايف وه امْيو اهراضحاب مكل دهمتأ مذ مه

 نامء قداصلا هقيفر ىلع ضبق كلذكو نجسلايف هوجزمن افاتكهوقت قاوالاع

 يشياعتلا لس 2 9 امممعل ناك هنأب ممم 0-5 1 نبا يدب ريل سدق لعو

 ركذلا فن آلا دجام لا دبع وهو مهعم هار ىذلا ليلدلا ىلع اوُضِبَمْف ريرب يللا

 ريا ىتتقد ص اذا الئاق هبطاخ ىشياعتلا يدب نيب ليادلا فقوأ املو

 نامع قداصلاو لحفلا نب دمحأ نا الئأق هءاجاف كلامو كسفن يس ء نمآ تناف

 حفس يف ىناكرتو ام اهاررتشا ىلا لاجل عم ىب اءاجو ربرب نم ارجل

 الاقو ىلعسولا عبصالا روثبم نارضم اذك موب ىف ينايثأ م ( ىررك ) لبج



 يةعاو ١

 "01د نذللا نم سشلا ك3 بس او يأن ايف الصنم كل ركذ |
 نام قداصلاو لحفلا دمحأ امهوأأ

٠ 

 اشاب زيطالسرارف ىلع ةودعاسن يذلا للا دمح ا يننرك ت

 | لوانتي ةيرصملا تاربا |خحلا مقل اسوس ناك ليحنلا ني دعأ نا تلق

 فرعاالو .:كل كلذك ناكني نب نداصلا هقيفرو ثابي عر د ار ِْ

 يلوا لف هلوانتت نكىتتلا تارا رادتعا
 000011 كج نت نال ني ةردع لبق نم اذه: لدنلا دغأو < ||
 0000 ب لامأ ةضي دب لو لدا ةيردلا ةنطلا يف (تالعتلا |
 (قزوبشابلا) ةموكملا دون> نم ناكو ربرب ىلاهأ نم ناك هنافنامثءقداصلا |

 اتطاب ةيسوساجابو [سهاظ ملسلاب رجتب راصو ةيدنجلا كرت منا
 نمأئيش اهدّننوكي نأ دب ال يذلا تارباخملا لذ عم قافتالا ادّعاملو

 ارداغ ءالدالا راحئتساو باودلا ءارثو كالا عابتبا ىلع هب لانيعتسا لالا

 هذافا ىلع ةينلا ادّمع امةبقاعب نييلابم ريغ اناك ايمنأ ررظيو ربربب اًمأ-و ةرهاقلا |

 ىثنك دقو ربرب ىف اهو ءالدالا اهعمو اهسفنب لايلا ءارش يف اذِخأ تح ظ

 يتح ةأرج امهببلق تالم ىتلا باب_سالا ىلا اهعم ءادتهالا ىلع رسع ةريحأ|

 مهضعل يلا لدن ىتح ىشرعتلا نا 7 يف اهعوقو ىف اببس تناك هلر> يف اراص ظ

 ةملطأو ذكءوب ربرب ريمأ نامع يكازلا يلا لاملا نم ةوشر مدق لحفلا دمأ نأ ||
 فئاخريغ لاملا ءارش رشاس . راص يت> هناق ع نع ثفكلاب هدعوذ ةيوثبام ىلع

 نمالا اشاب نيطالسا وإره نذلا يل لدتسي 1 ثاعتلا نى ٍجح بيرتمالو

 اذهةدص لمأتملا الج ريظيو بابلا اذه يف ا 1 ريزب لاعا دج |



 « ماو ©

 اهفو ةبرمملا دنارإلا يدحا نم دادعأ ءاح راجتلا صم نأ باسل يثياعتلا

 ةزا-لا ناو اشان نيطالس ذاقنال اهدبج ةلذاب ةموكحلا نأ رابخالا نم

 ىدحا اشاب ٌّنطالس يرتشاف اهرادّقم فءوذ هذ نأ ةلوعم تناك ىلا

 نار ىلإ هناو اهريغدوجو لع م تالايرلا نم غابع خسنلا كلت

 هنايحن ةرطاخملا ىلع هتارج ىتلا بابسالا ةل-ج نم كلذو ةءيظع غلامم ريل

 لق م رارفلا لهس 2

 اموكر الا راطضملا عسن الث ابكرص ةنسالا ريغ نكي ملاذا

 نيطالس مئتغاف هتعص ىلعأ رطف ار ال زاد امزالم ذككو ىتادنلا ناكر

 دعإو ديو> بج دعز أمها ى> ناوصا يلا اراف نامرد ما رداغو ةصرفلا اشا

 نم قيرطلاى هاقالام درس ىف كلذ دعب انل ةدئاف الو هينيمب كالحلا نبأع ام

 نيذلا نم عاجش لاق قااوهنال راطخالا حداف نم هاساق امو تاب وءصلا

 لضفلا ناك اذا هنا ىلع لاثمالا هقذحم برت ءاكذ وذو راطخالاب نولاسال

 يف اننان تمتوو نادوسلا تف ىف بيودتلاو ةكتملا نم هادأايذ اشابرشتكل
 حصبال اشاب نيطالس ناف حاونلا بابسأ اما فقوتت ىتلا تارباذملا ةرادا
 ناك ىلا تامولءملا بحاص ئه ذا نادناقلا نا _هركذ اك هركذ لفشي نأ
 ببسلا اوناكنيذلا نم هنا ةصالملاو .ةللا راوطأ عيج يف اهل ةجاح ىف نانثالا
 ركذ ام رديسو اناديعالاو مظلا ةّقر نم نادو.لا دال, ذاقنا ىف ربكالا

 ءىث لك ةباع هللا ىلاو ديلا ستفلا اذه

 ىلع اتضم نيتا) دمبالااشاب نيطالس رارف 1 هب لصت ' يشباعتلا 21

 هاندا ردب نأ ريخب اوءجر نيذلا نابكرلأ هفاخ بكراو اظيغ مدت>اف هرارف
 0 6 ىرارف نم افوخ ىنجس أ هنأ ىثاعتلا فبضغ ةدش نمناكدقو
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 ءاقدنجما هلو نارمعلا سا [ه نيتللا ةاواس ماو ةلادعلا ةنايط 0 هل مزأب

 ءالؤهو يثباعتلا باب ةمزالم ْق كوم نيذلاو ةراقبلا هو كنلوا و ءالؤه ريغ

 ميلع قل ارو ىشثباعتلل نيس ماس ٠.4 هنأ ني>و ةلئط ّ ىف مُر 'َظ

 ةمدلسال نأ م لوش ثوءوح ى ثدأمتلا ءالوب 5ك مديزيام طظعاوملا نكد

 لك ىف ىد-ىلا ةفيلط اعئاط ن وكب نا ريغ ةرخالاو ايدلا ىف ناسنالل

10 4 

 مهم دجتال هلك كلذ عمو سانلا لج عم ةقادص اذ راص هنأ ةصالملاو
 ءاعدلاو لمعلا هل دهشسلو همرتحال نكد

 لك اهمتكي ناكهنا عبطلابف رصم يف تارباخلا لق مسم هتئالع امأو

 ءابنالا ضعب هيفاون ناك ذا هعمةريثك تاقالع اذ ناك هنا رهظي نكلو نامتكلا

 -ا

 ظقيتو رذح عم

 ىثامتلا ناك ؟#.م ةئس رخاوا ىفو اثأب نيطالسش لاح ل اذه

 ادا راسا دور ىفاركسمم نا ال ميكدلا سنو يلا ةءزومأعب هذفنا
 لوبةلا مقوم !معوذو نظب ضعبلا ناك ةد.دع ماصن يثياعتال مدق هنا لاو

 م 0 تاثُ ىشاعتلا دنع

 ىمدب صخشو تارباخملا 1ف نيب هيلع قافتالا مدقف هرازخامأو

 تاراخملا مقل اسوساج ىننلبام يلعناكو نييلمجلا ةاةداَر 1 دحا ( لحفلا دنحا)

 رصم يلا هياياو هباهذ ىف ةراجتلاب رتسنب ناكو تامنج رع هردق فارب

 لحفلادمأ نواعي ناك ( نامعنب قداصلا ) هما رخا صخش دجوب كلذكو

 جراذ قيرطلاءالداولا.للا | ابخو نامرد ماناصخشلا مدقةءرملا ذه راحل

 "|| نم رطخ ىف حبصأ هال رارفلا نمادبرب لف ىمالاب هاربسخاو نامرد ما
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 ه رارذواشاب ن طال راسل ةا

 و اي دنع 0 دا أشاب م ابخأ 1 يقر 0

 مزال را نجسلا ند يشيامتلاهتلطأ ك تريح 0 1 1 كعل 0 ىلا

 ادكوج اممم لاف ( ةي هزاللأ 1 ( 5 أم -ملع قاطب ةهسار> نإ ةءذرش 2 هنأب

 هل. ا ماخ م دش ناكو يثنامت تلا يخأب وةمي لزنم ند برملاب 01 د هس داو

 جمرفالا تام 3 ه.شأ ةباورص نأكو ليلملاب هن هيوص أعفار يذثياعتلا باب ف هرأ مو

 هتمدخراوج هند ىفناكو يئلاعتلا بكر لك هبكرب قاع ليلا نعم هد'عناكو

 ارابظا ةيرلا سالما سدلب ناكو هيلع تايقر ميم

 هلذاكو ايفاح نايحالا ريك أ ىف يذعناكو ةرهافرلا بانتجا ىلع اموكو دهزا

 بكو٠ىف هداوج بكراذاو ( هنابقش ) هل لام يذلا لمثلا عون نم ءاذح

 ض.ء١ىو 9 مرذلأ ر 0 لثم ءار مج ةمطغو : قطنمتو ءار ءا ةمايعل مدع قئشاعتلا

 هو يشدامتلا هل نهادهأ

 ناسرغلل صصخملا عونأأ نم نوتمئهار زرط نم ةيقدن . ل. تاقوالا

 ءاتدمااهلو دصاعأا نمهسغن هنكتامربظيالف ظةيتلاورذلا ديدش ناكو

 نه سرتال ءالؤهو الصأ ةبو ؛ملا ىوعدب قدصيال نم مهْنم نوريثك

 يوءدد نوقدصي نيذلا نم دف ءاقنصا هلو موبرشم قفاوب امي مل حيرصتلا

 ةلادعال ا طم هريس نوكب نأ نودو»و ىثداعتلا لعز ومب 0 0

 نم نيذلا نه هنا مك روظل ءالؤهو ةلاحلا ميظنسو داليلا نارمع لفكت ىتل ينل

 ةلود بصل نا هداؤذ ميحص نم دوب هنأو مالسالا ىلا ةيادهلاب مهيلع هللا

 امو كالاملا مدق رابخأ نم ريثكب ميفحن و ضرالا لود ىقرأ نم ةيودهلا

 يان نادو.لا 6 » 5٠



 ياك ١

 11! اذه ناكف ةناهسلا هذه ىلإ اورظناف داتحإلا نم هل نس انيدسوأ|
 ءاش فيك مب مكح سلنلا ىلع ناطاسلا نم هلراص امب فنكي مل مو وشنلا ||
 نو.اعت لافطاك هبمش لءجو قالَ ملحم هسف 'لعجي نا دا را

 ناك ( ىشداعتلا ) هدلاو نأ وه مالا اذه ىلع هل ثعابلا ناك اعر هنا ىلع ْ

 للعم نوكب نال قوت كاللا هلد لبق هسفن تناك دقو نا ارا ةيدصلا لعل ْ

 ردق الف ةياتكلاو ةءارقلا هماعت ةبوعص ةينمالا كلت نييوهندب ناكو هناك ناببص |

 هلوصو نود ناك يت جا ةءنمالا كالت نم هرطو يْصَش نأ يأر اكلم نوكي نأ هلا |

 رريبامتمت ناك نام أظلا كلذ ةفاخسهب رربا كو ىننكماماذه داتقلا طر 3 ا ظ

 يلا هل ثعابلا يللابعم نودنريال ةريح يف اوناك ف ىاانلاف الاو ةفاخسلا ||
 سمالا اذه

 دعملا ف ةم نيماش نم ارك اوئلع سانلا نا لضاطاو

 اهيف نوفوكتي اوناك ىتلا مهتاتاح دقفتو ملوح رتخبتلاب ذذلتب يشداعتلاو ||

 ةارتلاب مهتاوسأ نوضريو |
 روس عضل خف ىلا قفوو مهلا ةدالب هنع تلاز له كلذ دع ىردنانسلو |'

 يفرد امم ةالصلا تناك ءاوس ارسةءارّملا ىلع رمةسا هناف فيرمثلا نارملا نم

 دوميو هلزنم نم هبجرخي سائلا ةيّب لثماحول لمح ناكو اهيفرمجي وأ اهتءارقأ

 احاولا عائصلا و راجتلا نم تا واس اب را لأ هب 5 ام ةلج نم ناكودب

 اومضنيا دجسلا ىلا امولمح سمشلا بورغ دعبو لمعلا ةدسم مهعم ن وكنا

 دعو ىوكشلاو سعختلاب سانلا تاوصأ تءفترا تحال نيمباتلا تاقلملا ىلا ||

 جن ودجرو مو |هوكرتف ةءارهأ نم ممافاعع را ها نيماع نم ريدا
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 هنا ا اس انامل ا

 « م”

 ظ حاولالاب سانلا ةءارق ركذ

 ] ةالصلا يف سانلا مأ اذا ناكو ةءارقلاو ةيانكللا لبي اي ايمأ يشاعتلا ناك

 ْ حجري ىتأأ هتءارق هءارو رم عمس ال يتدح ةءارقلا ىف رسب ةنرسوجلا

 ْ مولا دياب ناك بكرملا هلبج نع الضف هنال انارق ة نكت ملا 5 نورثك الا

 | اهأبا هئيقلت ليس يف ةدم همم يضأ بانكلا ةحتاف هأرقأ ىذلا نا لبق يتح

 أ| فيرشلا نارقلا نم ةريذصلا روسلا ةءارق ىف عرش 1١م1 ةنس ىفو

 ةييص لعش منارلا ةنأتك ف ءي دم وسم ثلا ند احول لايل ثالث عل يضخ

 م-بباق ربظ نع نارقلا نوظفح سانا نم اريثك نأ, هدحأ هباجاف بتاكملا
 ندلاو نييمالل ةيسنلاب ةيمازلا ةءارّدلا نوكت نا ىلوالاف ءاهةفلاو ءاملعلا مهم و

 موعفشال ءابمفلاو ءاللملاو نارملا ةاطغت نان نع اعلا هباجاف نارقلا نوظفحمال

 | عملا اوباجاف مهيلع هب ترشأ ام اولغتما اذاالا اليتن مهنع ىنتتالو مهتقرعم

 | ناعأ تمدتراف حاولالا ةءانصل نرراجنلا تيناوح ىلا اوفرصناو ةعاطلاو
 ا حبصلالو 1.كل بورضملا داعيملا ليق هحول ىلع لصحت نهزأ الا ناكو حاولالا

 4 ىقعلاةلُذ اط تحن

 | لاقو ةباطأاربتم ىقر عار (إف حاولالا سانلا لج رضا انأ ةثالثدمبو

 || دجسألا ىف هعابا عمج نأ اي 5 ىلعو هلوا نم نارقلا ةءارشا وادا ايهممل

 ْ | موحاولا نورس سانلا ام .طي4 ياملانم اران هقوبو سمشلا بورغ دعب

 1 كاذ در واذ اده رمق ناد ىلا 0 ةيقفك ريمالا ريمصل ثدح اهو لع

 | ةماح ص لع فهو 01 ذاتسأك تاع ١ كلت اد ىشاعتلارع * اذكهو



 يس

 ةعطامم بونح ىف ) ةيلمصي ١ ) ةريشت نم ا و قتلا ىبدم 4 لجحر ىف | ْ

 (ىندمدو )مسا اهيلع قلطي رانسو موطرألا نيبةيرق ىفلجرلا اذهنكس انق |
 ناكو نادوسلا ةموكح ةدءاق اهتامحو لوالا حيتفلا نأبا ةموكحلا ا 3 ْ

 دمع محيشلا مو>رملا مغ 3 ناكو ةريشملا هك داغواو عاعر نم مجرتلا ١

 ةنيدملا كالث راحت م لدجا تح

 انل مدقت يذلا نالدع ميهاربا راصو ةيودبملل نادوسلا عضخ الو ْ

 ف مجرتمل 9 قط ةريشملا دانه ند هيأ تلو طا تنل ايما هلد مل 5 0

 تن تاعبنم ل اسئر راص 0 هنأ رملا نوح ةاعر هءفرب مهارإ ا لاق 5

 وشو نذلا دعا دلأ نم راَص اده ين سلا 11 ل منار اءاز> لناكف لاملا ْ

 امذ كلذ ىلا انملأ مهب عامبالا يف 0 ببسلا اوناكو ىثباعتلا د: هنأ

 1 باتكلا اده نم مد ٍإ

 صضريضح نم“ هءقرو هيلا نشحا نع مضولا اذ_ه ةباشو باسو

 ثدح ىشساعتلا هعفر دودحولا ف ةيشيح اذ م 0 ىتل ىلعلا ةورذ ىلا لولا :

 لكاو نلسلاو ببذل اهرمادختسا ىلا ةجباح يف وه ةءاندو امْول هنما سن ْ

 نع زجمي الظ اماهأ قهراف ابلاكص ةريزإلا ىلع هالوف لطابلاب سانلا لاومأ |

 عمجو ةايللا لآلسوو ةورلا نم ىلاهالا د يف ى ام باسو طم هلأ هةقصو

 فولالا تاثع رده ةلئأط الاومأ هسفنلا|

 ١ هب رجه ا١خإا ةنَس ىأ ةئلأ هد 1 نادوسأاا دلاخ 3 لصاملاو ْ

 نارم لكل صدم ماظل ناف ةارغالوريصلا ءوس) 0 داركالا 033 ا

 2 د عد 1 ِ

 41 و



 40و
 كلذ لبق هلع ناكام فامضإ راع

 امال لئاسو ند مهدناب قد لو ءىث لك اودةف دف نولهالا امأ

 || ومم لاما تين ذجأر ىلا تالصاملا امم نولذتست ىلا ىضارالا| ضمن يوع
 أهعابرأ ةالث

 ] نمو هررش ةفيلذلا ضاقت اريغ باب-النايعالا ىف لتقلاو ىلارتك و

 ناكو ىلا خيشلا تخأن با ردأسقلا دبعنب ليعامسامافنم يف اولتنقو اون نيذلا

 تاوئس ةدع لغتشاو ضءالا ىف يدبملا عمتجا اه زأ أمه

 || ىشدامتلا يب رم نم راص همايآ تانرخأ ىو ةبودبملا مئاقو نيودتو ىدسمملا

 || ءاوتسالا طخ ىلا ىننف ةيودهملا دض !ءرس اعامجا دّقمي هناب هداسح هن يشوف

 هافنم ىف لتكو

 ئ ءاشعلا ةالص دعب اهمتجا نيلحر لك نا هيف لاق ا 5 ىشساعتلا 0

 || لاطباب | نعأ رقم كح سادرالا ةياذل |هعامجا دعب ددسملا جراخ

 أ نالو نوب ربع انتو ردن نياثلا رثك أ نال ( ىوابقلا ) ةيمودلا تاردحلا

 | هياذعو ةودبلا لمت ءايخأ رنوساكص ةورتلابب ل
 || ةعاط ملخ ىلع ابيف ن زوما نها اع :ر ىتلا تاعامجالا نم فوخ ىن ال 5

 ع منع مالكلا انل قبس نيذلا ةاسبملاو لاملا ةلاح تريت دقو ىئياعت
 ىتئام 0 ةريزإلا م اق ع ا اج يبسلا دجأ ى ةأمتلا نيع

 || كلأ ةئاموةرقلا رم درا كلا نيناعوب بوتس هنا علا

 || ناسملا ىراوإاو فحتلاو اادملا ادع اذهو (رومدلا ) ةؤرخ نم برث

 لووملاو
.6 . 

 بسب ةريعص ةريشع نه وه.لوةنفهتجرأ انهادررإ علا دما ركذ لعو



 « مو

 نمو الوأ يلع نب دماح ملظ نم مهصال_خ يف يوب ةلئاط الاومأ ءارسالا
 اواعفقهل امتومدش ة ضي ع يميلالم نودت مهرمأف 13 ان يي قرشا كي

 ةرداصع ليضف نبدح اللوم اردفاةويسانلا ةياحادل ب ىثياعتلاىلابتكو

 .فراضتلا لع هنلتاتن» ةناضلو ىربوصا ركسمم, ءانلاو ىلع نب دماح لاودأ
 التم ىاراجلا لا اهليراو دما ن6 ةللاط الاومأ ليضف نب دا لواتتق
 ىر وءا ركسم ىلا دئمو: نمو فراضملا ىلا اغار

 م

 امانعالدت تلت ةيودبلا هلا ناءا در ان تالصنما نم 00

 ةنس نم ةمئاق اهل من ملام .اف ةلاطابو ةددعتم نك امأ يف لشنلا اهلع ىلاوأو

 ىف ةزي رج يبأ ىلع امرصذ دب لات ناد.م يف راصتنا ة هرم ين و |.

 ام. ةئسف ناك نب راصتنالاالكو (تابالملا) ىف انحوب ةشدملا ىثاجو روفراد

 ةفيللا ضافتناك ةيلهالا تايارطضالاو ةياخادلا نتفلا كلذ تلت 6

 مرابخا م أ دش مف انيصقت او مهداوح كل ً 1 ' نم“ هريغو فيرشلا

 ليوطتلا ند 0 رومالا ادام نم ثلا 5 نع 0 را دعو

 ىذلا ىِثيأ هلا لت اولوا - نذل 1 اهنموتادإ>م يللا جاتح ةريث5 اينالو

 داز كيلو ءودلا 4ب نورلتر ند مئدو هثامح 1 ةاظفاحلا ريغ هل 8 ا راص

 يلا هلزنم نم 2 اذا ناكذ لتاقم ل نينا اونا ىد> هسأر> دادع ف

 كعل ةروصكملا نوطي# 3 حالسلاب لو>>دم اذا نو مع هب طاح دحسملا

 ابنم وندلا دحأ عطتسالف اهذ هلوخد

 يح ك4هببدح م-خضو لبق يذ نم ردا هذالم ف سمكا كدذ وه اما



 سف
 || هل نومدش هرادىلا سانلا ليقف ةلناةملاو دان»الا نم نيسؤرملاو ءاسؤرلا نم

 || ادعاصق لاير ةبامسمخ صخش لك نع ةوشرلا تناكف مكر ىلعاشرا

 || ةرطنمملا ريطانهلا ىلع نب دماح مكفأف لاملا نم هكلعام و هورث بسح لك

 ا| رفوالا بيصالا بوقعي هيخأو ىثناعتلل ناك دقو ةضفلاو بهذلا نم

 ةءينغلا هده نم

 || فالآ ةمضب يف راسءاشزلا ذخأ, نه ىلع نب دماح غرف نأ دعبو

 || ةلاح يف معو سانلا ماقأ و (هربثا )رب ةَقّد لع هركسعم لدحو ىزب وع نأ

 || نيذلا ةلاحرلا بارمعالاريذب الوهأم نكي ل هربت ىلاو- ام نال ديدش كنض
 || نم فظش يفرك هللا ف نم ناك كلذكو ماوعأ فنمممنم رايدلا تلخو اوداب |

 ْ لحارس سثع ةريسع مع دم- يتلا فراضقلا ند بولا مذ باجي شيعلا

 || كيذ' لع تو رمملا نم سركسلا ف سلو اد دق لك 07
 1 لع هيه رضقو هاتكل ةمساو اراد تفاح داو تلرقإلا تا

 | نم هراد ىف عج يتح ماس باصتغاو ةلّداٌءأأ نم هعم نم كاوا ةرداصم

 || ةئامبرأو<و ةيظحم ن رشع ن.رثك !نلاج لاثمالابر خت ىناوللا تاياضحلا

 أ رم همم نيذلا ىلع ءالبلا دتشاف اماع شع ةسمخ مرامعأ زواجعتت ال مالغ
 ا|| دس

 أ نودضو. يشباعتلا ىلا اعام ىواكشلا مفر ىف أوذخأو ممربص ليعو داوقلا

 || نأو هل ةيهأ ال مركح سم نأب هنوريخو روكذلا دماح كواس ءوس اهب
 هلك جراخ نومدقتب ال نييلاطيالا

 || نم اريهأ ئتداعتلا لع نبا ىراتبلا ليضف نب دجنا تفراضقلا ف ناكر

 || يربودأ ركسعم يلا فراضقلا نم صوخشلاب هرمأب هيلا بتكف اهلع هلبق

 هل مدقو يرب قاما يلا صخشف ىلع ني دماح نم ءارمألا ىواكش ق.ةحتا



 فاضح

 ءاسؤر ينياعتلا عمج مايلب نامردم ا لاطلا راخأ تءاجنا دعو

 ىف مهطاخو راسيلا ىلوأو رانا نم مباجو نيياقندلاو ( نييلمإلا ) ىتايبق
 | يدملا ىنون دقو نومدقالا يدبل|باحصاوندلا راصنا مكنا الئاقددحسملا

 نحو انم هلسك اوذخأ دق ممأو نييلاطيالا سما متماع دقو ضار مكنع وهو

 مكريغ ىلع ةزيم مكل تلمج دقو مه سعأ نم ان.ها ام انوفكت نا مكنءدوت

 كيل اع 05 نورك نأ وضرر نع ف راخا مكسل تكرت 1 كلذو

 مكيلعف نورسوم هللا حن : متأو سلا ن نم لالا تد هنا

 لو ام مالكب كلذ بقعأو «م 20 كارما ةصاخ وم م مكر ريس ةقفان اوموقت نأ اضيأ

 ةحداملاو ةيص الاةغ ل و :مسشأ اومهلا واب نيدهاجللا د.« ىف

 بصنالا اذ الهأ ىرثال اولاقو مهمةعاج ماَمف مهسفنأو محلاوماب ني دهاجملل

 يذلا ىلع ن ليا وجا وهو هلك لعا ريما فراك يذلا ىلع نب دماح ريغ

 الهأ اورب مل نبذلا ءالؤه مالك نم انثهدناف هربتا ةمقاو يف اليتق تام

 اذهب مهلا نعوم مهنا انملع نأ انثبل امانكحلو يراقب ريغ مهباع ةسائرلل
 ”ةراقلا ين ىتاعتلا ةلودبىف ةسائزا يلو نأ نكمل هنآل رايتخالا
 هتلود نابا هيو. اوناك يذلا يثيامتلا قطذ ردصو ىلع نب دءاح يعدتساف

 دماح نييءتب (ىلاعلا بابلا ) مسا 0 نو.ءس اوناك م( فيرشلا قطنلا )ماب

 راو ءأ رك سم ف اطبارسو نييلقتدلازو. نييطملا ىلع [اق. ىلع
 9-3 رعلا شيلا اذهنمنييلاطبالا يي ل موري ىثل امتلانأنظنانك دقواده

 نييلعللا ةور'نم ةدافتسالا هتباغ نأ 'دلخ ىف رودب نكي ملوهب م لبقال ام

 هاوذ اعأ ردصأ دقن راسا ىلوأو راجتلا نمانإة 5 مبامجو نييلقثدلاو

 هلرت يري نم كرتو هصاخشإ يرب نم صاخشإ يف ىلع نب دمالل ضيوذتلا



»0..0« 
 داك يذلا يشيامتلا نوئلس اولسرا كاثهو هلك نم لحاف تس و د

 هرب نمح لا دبع دلاو ادنلا ناب ىلا لس راف ىرجام عزفلا ةدشل هباوص دّمش

 || هرايخا ريغ ىشيامتلا دنع ه راع ند دج دعاكم قال؟ رفاك تام هنا نأ

 ءراخا هيلا مفريو ركسعملا تاروع ىلع ودملا ملطي ناك ن هرلا دبع نإ

 راقتحالاو ءاردزالاب ىئباعتلاو ةراقبلا نملب وةفنامرد مأىلادعاسم مدقتأ اذيحلو

 ىديملا نا هيف لاق روشنم 32 يثباعتلا نك.او ودملا هجو نم هرارفل

 نع سانلا ىهنو ًانابج ,سيلو عاجش ادعاسم ناو ةمقاولا هذه عاب هربخأ
 ةرماو

 نيدلاطيالاءدق فاخو ىثاعتلا اق ىلع بعرلاو فوملا ىلوتسا دقو

 ةفض ىلع ( يريوصا) ةهج ىف ركسعم ةماقاب ىماف فراضقلا تابج يلا

 هربتا ره
 تيلدويسل لا

 ليضف دمحأو ىلع دما> رابخإو يربوصأ ركع 5

 دالب الو ناره هلو- نكي / هربتا رم ىلع ناكل مس !(يريودا)

 ةدبابلا ةبركشلا ةليبق تناك يتلا ( هرير ) ٠ا راس بج ىلع هيا سلال

 هدأ و قرزإلا ليلا ةءقاو ءارعص ىهو اهناجرا يف امانطأ ةءراض

 ارفق اهريغو ىروصا تنان ةءركشلا كارعا نم ءارحصلا تلخالو

 زافثلا تاناويحو ةالفلا شودلو رع رايدالو راق ايف لا
 ير وصأ ةدرجن نوراقلا قا للك نعاواجأو سواردلا مزهما الو

 لصت مهعئالط تناك نيذلا نييلاطيالا ةراغ نينما اوراصو رهنلا اوزاتجا ثيح

 نيتثفلا نيب الصاف اد> راص ىذلا هربتا رمت نم ةيقرشأا ةم_ضلا يل

 ناب نادوسملا ( مود



 كالا

 اهريغكلها ةمسن نويلم ىلعو.رئا,سونددع ناك ينلاهودندملا ةلربق تكلهو

 نب دماح لجو همس ىنويلم نع اهسوفن عو.م لقال يتلا لئابقلا نم

 بوّقعب هيخاو يثيامتلا ىلا ةضف'"و بهذلا نم ةرطنقملا ريطانعلا ىلع||

 نب دع'سم الع يلوو ىلع نب دءاح ىثاعتلا لزع 1م.و ةئس يفو

 ندم هرابخأ ضعب انركذ دقو ىوجنلا نبا عم ةل_قثد ىف ناك يذلا موديق ||

 اهداربا مدقت ىتلا امداوح ||
 رشع انا هعم كلهو ىلع نب دمحأ اهف لتق ىتلا ةءقاولا كلذ الت َّ

 شواردلا نم افلا|

 عم ناك يذلا امنلا ناب ني نم رلا دبع هلسك ةيءاح يف دعاستم عم ناكو ٍ

 قيس ةيرخ هتلاصا هلاو كاته ةرايخأ نّممز انركذ ذتو سكي لازنطا/ |
 أ زمةنيدملا نم او رفا نيلاطن الا قاب عانس اذه نحر ادبع ا هئيع تأتف ١

 نوةحاز نويلاطيالا اذاف س.شلا تعفترا يتخ ةطيح هسفنل ذخأي لو هلوش |
 سعدباف نيحانجو بلف نه ةلكش» ةولا تناك ثيح ماظتلاب ةنيدملا ىلع ْش

 ركسعملا ف مهءاست اوكرتو رارفلاب اوعرسأو شيواردلا نم ه.م نمو دعاسم |

 خاوكالا اوةرحأو هيفنم باقر ىف فيسلا اوعضوو نويلاطيالا هلخد ىذلا |

 رانااو لورتإلا ِْ

 ال كاك ا البيع أ نم ريتك نكؤاردلا نع تاتو ك1
 تدوأ ةصاصر ةساصاف ركذلا فن آلا امنلا ناب نن نمحرلا دبع ركسعلا ||

 شيواردلا تاروع ىلع م,ءاطيو نيبلاطيالا لساري ناك هنا لاو هبايحم |

 ةرابلا نم هس فو عام اما نيرااطبالا صأ نس ناك ام اذه



 نك اكل
 نم رثأ ١ طقسف ةرغ ىلع هو_جاعو هيلعاورك مث ةعدخ نرلاسالا بحب ظ '

 داولا نم همم نمو لع دا لتقو شواردلا ند ليتق بلا رع ]

 نر وعذما ولو لئامم فال ا ةَدس رد و داودلا دا ةءرونلا ريغ جن و و

 اممقو ءاس ىتاا ةعزهلا صان ىشباعتلا نورب- اقرا هلك ىلا اولصو ىتح

 شيج ريغ هيلع لومي سشيج هدنع قبب مم ثيح ايد اعزج عزجو هدنع ||

 هلك نيم لعبا ل لدا سَ ِ

 تنفتلا نيذلا نييؤدبملاةضِق يفابطوةسوهلسك أ ند نطكاءاركذا |
 نم برنلاب ةدطاق تناك يتلا لئابآلا ادع سمال يداب ىف مهو لئابتلا |

 عودم رغث نوولاطيالا لّتحا يت> ةموكملا ءالو ىلع ترق امناذ عوصم رغث||

 ) باببااو صاع ىن )اتلييق لئابتلا لاه ل

 ةندلل طوس ىلع ضع : ىذلا هنتد نام ةرامال ةعدأت هك ت ظ

 مولع ةاطر تدتشاو ه'ء لئابقلا هلالخ ىف ترش دحاو ماعالا «ةضبق يف

 نييناطيالاب اومتحاو عوصم ضاررا ىلا اباجأجلف ||

 نباوهو ةنقد ىلع نب دم هنقد نامع لبق نم هلسك ىلع مالا ناكو

 امميعز نجس هنال هيلع هودندملا ةإيبق تراث همايأ ىفو هنقد نامع يخا||

 هلاّمتعا نم هتئلطأو نجسلا ىلع تمحفو

 ةرامالا بصنم نءهنقد نام لزعو ةجرئابا يشداعتلا يلو كلذ بمعو

 نادوسلا ةرامإ نع هلكح ةموكح لصفو اضيأ هجرقابا لزع مث

 رامدلاو للا ابمعف ةراتبلا هراقأ دحا ىلع نن د فاح ابلع لوو قرشلا



 ا 1

 ا طوس

 ىثباعتلا ىلا مه-وراوأ و ةرغمولتقو أفلح يداوةب> ىف نبرخاو ىثابكب يثرب

 سويساو> نم ريثك لع اوضدقو ليسلاب همم نمو ةفلخ اص كءقو

 رارك و ل-حر مم ن*و ( با,اشءلا ( مير ظانم نم ُخ نيذلا ةيوديملا

 هتءدوأف ةموكحلل مردلسأو ىثيامتلا كبارت ةل-2 سنر رارثر يشد ل

 ةليبق خيش ناربج وبا ريثد هنأش ىف اهلك نا دمب الا هلطت لو ناوسا نجس
 نمهسساوح هيساش 8 ىشاعتلا را نامرد مأ لل لجحرلا دامف باباشملا

 ميكدلا سنوب ىلا ىشياعتلا لسراف نيت ال نوزواتال ماب هباجأف هعم نيذلا

 قرزا نامعةداق كت ارملا) ن م تى اذ ةناسم ذاشاب رع هلم د را

 كل و ةيلع | وهدف مايالا ضع! حابص ف و مدس ف هفاخ اص ع عوجولا

 بخ ىذلا ىثباعتلا يلا هبالسأ تامحو ةفيلخ لاص لتقف مهني برملا
 ةيودبملا راصنا دب هلتتوهفياخ نب اص كلها دق يلاعت هللا نأ ضانلا ف

 ةلثق رش

 نينيدهجلاو نييلاطيالا نيب(تدروغ) ةعقاو رك ذ
 را تك ليتك 1 ىف لط ىارا تاخ يذلا لع ددحأ لصو ال

 نخمنأو نييلاطب الا دود ع راغاو ل ءاعم فلآ" ع نبرشع 2 ناآكو هشدج

 نهرفو نوصملا لأ ع ىلوةساو ةيلاطبالا ةموكحلا ةيلاوملا لئابتلا ىف ف
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 ْ أمي سم حيصي دخان هيد اولغو هوعرص 7 ةقم سا وكسأونوو> ديلا بوو

 !| دوي ةرثع 0 ىف اوه_-ضوف _:رجسلا يلا هلاسراب سما ١ يذلا بوعي

 1ْ ىف ةفرغ يلا لزع 7 ندا رئاس عم لاي ثالث ثكفو اريك اريزاجو

 || لالغالاب هوحبشو اهطسو يف هوسلجاف (مادعالا ةفرغ) ىمس نجسلا
 || هسالم ماما اوطبرو ةرسب وأ ةنع هدعتم نعحزحزتلا نم نكمترال ناك يت
 || اممالخدنو براقملا ناطقتليو تابرحلا ىلا نابهذي نيناجسلا نم نانناراصو

 || تتفاحايص حيصي لايل ع راثكف ءاملاو ءاذنلا هنع عنم دقو هسالم لخاد

 || تاحو ةسماملا ةليللا فصتنم يف تامو هنوق تفء-ض يتح تاداجلا
 ْ يشياعتلا يلع دمحأ نيعو تالكلا و رويطلل ءاذغ دلبلا ج راخ تكلا هتثح

 ْ ٍِض موجها ي *اينلا ضاوأ قا ناديالساع لس هلدب شيجال اذئاق

 ظ نييلاطيالا ه>و نم شاواردلا ةعزه ركذ 00 نيءلاطبالا

 هفيلذ نيسودح اص ل

 || نيب ىتلا ةددشلا تارظانملاو ( د هلا ) ةليبق نع ءىث هاربا انل مدقن
 ١ باكي املا ند مورا اولا بالاشملا نأ ورا دوو ( باكي املا)و 0 باباش ءلآ )

 1 اركسم نآكك يذلا ةفيلخ < ىبأ نسحن عاشبالا نعم اوةكمو يئياعتلا ةلود ُْف

 ىشباعتلا لبق نم شرجي ( تارألا ) رانا ةطقن يف

 أ[ ىماكءا 3 ظخ ىلا ءافنو .ةةيلخأ ىأ نلمح ىلع ىتياعتلا ضيقالو
 هتليبت نر - ر ةطمنلا كات هفءاخ نيسح ن 0 همع 3 لتحا كاد

 ىةم مذ 0 دقو نييودهملا دودح لع نوريش اودخاف نيس نم



 كاش ان

 ضييبتلاو شمنلا مث ىتح ضيبأا با ةريزجلا دالب
 مدبف همدهب هصأب يكازلا ىلالسرأ رصقلااذهربخ يشياعتلاب لصتا امو

 نرم نيراجتلاو نيئانبلاهل اج دق ناكو لفسالا رودلا كرو ىلعالا رودلا

 نوي ريم مبلكو موط را

 هل-كب قاحالاو فراضقلا ةرداغمت يق ازلا يشياعتلا سمأ رصقلا عده دعبو

 هلك ىف ركسعو فراضةا رداذن نييلاطنالا ىلع ةراغلل ةيهالا ذخال

 اذاو هاربام لك لعفي قلطم مكاك هتبالو لاوحأ ميمج يف كارلا ناكو
 هب طر بكوم ىفراس ىنأ جرو ماركالاو ةوافخلاب لبقتس نامرد مأ مدق

 كلشلاو شاب>الا ىلعتاراص:ن الا نم هز رحا اع ناكو نو>اسماسراح نودسخ

 يلع ةنماذ هسف ىرب ةلئاطلا لاو_مالا رم يثيامتلل ه_مدّش ناك امو

 ىثياعتلا دب نم كلملا باس ىيلعرداق هنأب هثيدح ينهوفتي ذخأ يتح ىثبامتلا

 هيف تمظ# فراضقلا هر دءلو ىثياعتلا ىلا هن ىمسف ةئاق هل من د لهالولو

 لسراف لالتسالا حماأط ط هنأ هيلا ينو هدعاق ىشانفلا ل ةياعسلا

 لزانت هنا ىت> هب ءافتحالا يف غلابو هئاملل جيرخو هياد مدقن همدقتس هيلا

 ىف عمتجا مايأ ةعضب دعبو ابلثم ىشباعتلا نم قبس مل ةوافح يهو هتقناعم يمل
 ىلع اوةضأو ىلع نب دمحأ ىذاقلا عددأ هيريشم نم ةعاج بوعي لزنسم
 ةبالث لخاد بوعي سلجو هلزنم نم هوعدتساف كازا لع ضبا ةّقرط
 سارحالب لخدف سارحلا هنء اوبجح لوالا بابلا يكازاا لخد الف باو.أ

 بابلا و ثيح هقراف مث يناثلا بابلا لخاد هعم سلجو دمحأ ىهاقلا هلباق م
 اوئجو بوعي سار>نملاجرة فمي ةعاجهيلاءاخ بوقميهل>اد 3 ةرااعزا

 اهكس.اف ابليقيل هدب هل عقدف هيلعالسم هءدب مدحأ دموي ؟كازلاماما مكر للع



 ين "و

 ٍْ ىرخا ةبح نمو شواردلا ب رثل ةئف بر> نم ةشيأا ةحارا اميقاع نم

 ْ مدالب دودح نعشيواردلا مفدب ايلاطيا ةيماح نه مق لاغشا نم نكمت هنا

 || ابابجي ال ىتلا ( هرتيرالا ) ةمقاو ىف ىهابلا هراصتلا كلذ ءارو ند ناك مأ
 1 ابايصاغت نيودنو اهداربال يدصتلا نع ينغ يف انلعي ام وهو ءارقلا

 لاا

 نامرذ ماب هلتقو نجح 5 5 تا

 |١ تابالّملا شج ةدايق ىفد جند انا دئاقلا تاخ 0 و٠ لمط ىازلا

 || تابالقلا ف ةشيألا شويج تمزوملا هتبالو ةءادب يفو هناكم ىف كلذ انطسن 6

 | لتقف هدوشف ىف كلشلا عاضخال ىشبامتلا همجو مث انحوب ىثاجنلا لتقو
 || (ليضغإلا) ابدسا ةليبق' نس, هلعأو هيلا ةراشألا تكيس امابذ نآو را

 || بودج يف نيعحوتلا افينملا نم هيف عل هيل هع اا
 | ةجاح الف اذه نم ىفوأب اهغيرمت مدق دقو ( ةشدامتلا ) ةليبق نكاست روفراد
 ا| نوثيعب نذلانيساخنلا عم ادد هلع ةنادب يناذه ىازلا ناكو ا:ه هراركتل

 داق راصةيوديملا مان ينو( ةراحبلا) مسابذوفورعملا موديبعلا دالب يف هاسفلا

 هليكو راص يت جح ه>لع ناك *اح داوق نم

 الك راصو هلا وخأ نم ريثك ىف هفلاغ ةرامالا يف هجاء ا تاكل

 سايمنالاب نما ذدخأو ةوفه لقال هيسؤرم لتشو ءامألا كف_س اظيلغ

 هيف جوز 1 هنأ ىتح تابالقلا يف روصقملا هانكءا داشو فوتلا ىف

 3 د# يلاهالا ىلع ضرفو جاجسلا ضي رافصب هتفرخزو هشّش ىف عرشو هنا

 || ةدم.بلا نمت مقترافامواض اباّتع قاعد تو رشلا دانملا نع ردات نمو ندا

 يلا نجهللا رورظ ىلع فراضتلا نم سانلا لحرو شورت ةعضإ يلا ةدحاولا



 #« مدح 9

 0 كبت 8 0 رد

 ةذدلا ةءرملا داعأ كيلتم هةلخو قياسلا ىثاجالا انحوب لتق انلو
 0 يتلو اهدودنج اةشيللا درك تمزا مب نم و يلوالا املاح ىلا

 تابالّملا نم هثيج ىثباعتلا بحس ةنس دءلو شواردلا م وذ ىلع ءادتعالا

 لداقم كلا نفترثكا اهسارأ كام و مدقت 6

 هدوشف ىف كالشأ عاضخال تابالما شيح هجو هاا ركذ دقو

 ة-ج ن٠ نييلاطيالا مو ةجابمل هلسك ىلا اهنمو فراضقلا ىلأ ههجو مث

 ةبولا هيف نودعتسا نويلاطيالا ناك تقو ىف دادعت-الا اذه ناكو عوصم

 ندد هل 8 ىلا قازاا مدق نأ لع لد امن ( هرتيرالا ) ىف شاوجالا ىلع

 ةيزياكنالا ةلبا وندن سحأ 1 ىثياعتلا نأ ءىجرسو كيلئمو يشن ةامتل نب هيلع

 ةجاواشل كيان خرصتسلاريفس 51 نانردءا مأ نم ةيرصلا

 دوا دلل افلح اياك نييلاطياالا نأ ىلإ انها ةراشالا نع انا: ةعودم الو

 اوك نذلا ةقشإ ءانموز ضع ةدضاعع ةفلاحلا هده ثم دقو ةشيملا لع

 لاق ثال ضرتلا امذب رت تناك يتلا ارتاكلال نيدضاعم ضعبلا يأر ىلع

 نم ايلاطياو ارتاكتا م ثيح رصم دودح دنع ةشرملا ةيراحع نييدبملا

 اهتئابا ايلاطيا ىضقتل ًاعم شابحالاو شيواردلا ينجيامفاعْضأ بورا كالت ءارو
 كلقلوا نم ايناغ اتاك كودتو ءالوه

 م نيذلا ضءب تاياور نمولاو>الا نئارق نم ذوخأم هلك كلذ نأ ىلع
 لدي امم نيتفلاحلا ىمأ نم ءيشب حرصي مل يذلا يئيامتلا ةساوس ىلع عالطا

 6 ذأ أهم ىلا ةحانست ُِق حلفأ كيلثم نا لصاحلاو ناَخ سس 0 ىلع
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 | ا ا ا ا ا اا ا اا

 4 ١ راب و

 لا 0 اريغف الط ريزط ان دمىفاورشدناف هتلئاعمل نانعلا نلطأ و ءانكل اراد

 ١81٠ ؟ةس رخآ ناك يتح لابجلا هلم ءونلام مراذملاو ملاظملا نم مموامجو ىلاهالا

 ىهو فراضقلابقاحالاو زارح وأ ةرداغع لاطالا زلاىلا ه صمأ يشباعتلا رد

 ىلافراضقلا نم 9 ىشثباعتلا ىلا الا ومألج واهبرخهنأى غمامفان راذ ىتلا دالإلا

 |عوصم يف نييلاطب الا دو د- ىلع ةراغلا ن ةدصق هل اركشعت اهذخما ىتلا هلك

 تال هو يشي اجلا َْق الع

 كميانم نأىلع ضشاحألاو نيدودمملا نيد رح ينلا ثداوملا عب لدي

 شيواردلا د الينتق تام ىذلا انحو. يثاجنلا فلخ يذلا ةشبملا ىثاجن

 شاواردلا بور> نمابمدقتام ىلعو اهاع مالكلا سم ينلا تابالقلا ةمقاو ىف

 نيلوالا رورظو ءالؤه ةميزهىلع شابحالاو
 مركلم لتقو تابالقلا ن٠ اومزهملا ال شابحالا نأ ةلدالا هتاه لوأو

 اولمفب ملف راملا ءالجو راثلا ذخال ة ركلا اوديعي نارظتنلا اكان

 ىغقت هتكلم ةحاصمنأ نّقنأ نحو. فلخىذلا كيلنمنأكلذ نم لعو

 اوراغا نيدذلا نييلاطيالا نم نيهئافلا دصل غرفتيل شيواردلا ةأوانم نع فكل

 يف نوءماط مو ا-مفارطأ نم ةكلمملا اوصقتناو عوصم ةمهج نم ةشبملا ىلع

 اهلالقتسا ىلع ءاضقلاو الع ءاليتسالا

 نأ شابحالاو نييود,لا نيب برا ببس نأ يلا مدقت ابف انرشأ دقو
 عرشف نابحالا ئلس ني يدرلا وعد زاشتنا ف فاح انو سلا
 8 لايقا هلمع ءاسف انيد ةيلارصنلا قانتعا ىلع مثرابجاو مهدارطضا ىف

 كيانم ناكو ه.ةبقاع دمحت ال يذلا شابحالا ةلك قرفت اوفاخو هونجهتساو

 ا كاك ل هسم د



 5 منك ف

 ا يف ُى 5 ١

 نامرد مأ نع دعبت قرزالا لنا ةيقرمالا ةفضاا ىف ةءرق زارح وأ

 قيرط نع فراضتلا يلا لصوألا قبرطلا حاتن» ىهو لحام عبس ةريسم ||

 ظ اهمسا ةريغص ةليمل .رطوه هو ( هي ءاسدملا ة.يقع ) 0 ءارحصلا ْ

 ا اورتعا دانا ا يف لاجر غل ةل.ببقلا هذه نمو (نييكرعلا ) |
 ْ 0 رهشاو ةيرداقلا ةدرطلا ة+يش» ىف ةلاع ةلزئم اوزاحو حال صلاب |

 نبدلا جان بشلل هنووربام ىلع 1 ناكو ( قير اطلا ,ثأأ ) نيذتلا |

 ْ 11 هب دقو داد:د ةيرداقلا ةقرطلا لاجر 0 نم ينابك افلا ْ

 أ زارح ونأ ةيرق ىلا داع مث اماع ني رشع ءاهز دادغإ ىف همم ماقأو ينبرطلا ئ

 |١ تادوسلا كوام همرك | ىتح نادوسلا ءاحنا رتاس ىف يندلا هذوغن رشتناو ||

 ْ ىف همد5ّ لع اوناك هدال ا نم ربيث ددع هنلخو ةعساولا ىذارالا هوعطقاو ْ

 ظ اق اهلع تديش روف مطو ميلك اونامو سانلا داقتعاو ةربشاا ||
 ظ نادوسلا يف رييك ذوفن اذ ناكو قرعلا لذ ادع خيملا لطلاب هو ]

 أ| نب ميركلا ضوعو وه هدعوتي هداربا انل مدقت اباتك ىدبملا هل بتكو |
 | فيرشلاهتيءادلتق ىلع ةموكمللا ادءاس امهنال ةيركشلا لئأبق ميعز نسبأ |
 ظ هلثق ركذ مدَّق يذلا هط دمحا ||
 ظ هلثقو للينلا كيتا ع ملا لا وأ رداص ىدمملا دعب 37 يلوال 0 ٍْ

 1 ظ نامرد مأ ني كا ْ

 0( ابحابأواميركءزارجوبأ لا ليفوراأب هنا لوشنف ل ط كان: ركذ ىلا دستلو |١
 . || اهضاقناب داشو تمديفرعاشملا بابقيىمأو ابهنو بس اهناكساوةهرأف هدونجل |



 *ي 016

 دحسأا قرش ريصل ثيح لاهثلا ىلا هحت 6 < هلزنم غل ىتح رملا ةفض نع

 ناعرعأ مسو هيلع هللا ىلص هناو انفرا را ةفض ىلا ىه نا ْ

 رولا ساسأ عم ووةيدا«طاوتةراتبلارينل رولا اذه لخاد ىنكسلا ىنذذأ الا

 نو رملااماج نمو لئارتلا ىلع 0 عزوو راتهأ ةمارأ هضرع لعجوأ|

 | جرختسنارمللاءىطاش ىلا بهذنانكف مهنا سمأ دح تنك مالكلا صام نبذلا |

 يف مث نيتئس وح ةلاملا هذه ىلع انثكمو لما لح يلا ماكو ةراجملا هنم|
 راتما ةس# قو هعافنرا غلبو سانلا ةرخسل روجلا كن اهلالخأا

 نامرد ما ىلاةدوشف نمل بط يك ازلا عودق

 ثيح ةيودوملا ةطلسل مهعضخأوكلشلا لاق نم لمط يكازلا غرف املا
 هسار لو يدبلا لق نة لوف هنازشا ةعلبفىدلا 0 )مبكلم لتقأ|

 كالم ةيلونو 1 هداف الا مادو كلشلا ةن دأب : هس ىلا ةلأمتلا ىلا 1

 بعءشلا او ا نم الحر ماقأف قئاملا كالملا ةيلراع ءادعأ نم نوك مولع ْش

 كلذو نامرد مأ ذاق هشدجت هدوشفردأغ مولع اكلم ) ليضفلا كيع ( ا ْ

 س١٠ ةنس لئاوأ ين
 ةيذغالاهلمدق 5و مأر 3 الاوةوافملاب ىشياعتلا هلي هتسأ نافوَد خأ 1 2 ا الو ||

 اريثكو كلشلا ٠ ند هم ىذلا لاملا نكد امظع ارادمم ىتباع ل ىازلا مدل 09 1

 ةدأب يلا نرامرد ما ةرداغل ذاق االاو ةيهالا د ءرخأو ةيشاملا ن« أ

 زار> وبا
4070013131731 2 



 ب ه6

 ناد_لاهبف لخدا ىتح هلزتم عسو ىشياعتلل ةفالخلا ءاضفا بقعو

 يدبملا لزنمو هلزنم نيب ناك ىذلا

 ةييلملا ةعاجج تاقوذ م ثراصو ةنراقاو ترش ةفراملا زان املو

 لزاملا طالتخا ةبقاع ىثياعتلا فاخ يشياعتلا راد طسو يف عقن فيرش

 لا مل امل ده ترش ةملخلا عابنا و يدا براقا عيمج جا رخاب سماف

 ميج نم اطاحم هلزنم نوكيل امن« يتب ايف ةراقبلا هبراقأ نكسأو اباج مده
 هنايح ىلع مهنمأب نعي تاهجلا

 نبا ركسعم لامث ةمقاولا ةهملا يف مهلزانم نم اوج هشام نكساو

 الاوغأ سانلا ىناق دقو ةراّبلا ريق هنونج نكسال راص ىذلا ىوجنلا

 ذا ديكلا عتق 0 قاوراصو م ةزام نم م«جارخا ءارج نم ةديدش

 جورألاب بأ مهو سي ف ةراقبلا 3 لخدب مهزان م ىف نونوكي ام اوراص

 نو>حرخيف ابلح ةراقيلا د اب يتلأ ممتءتما لمح نم | ونك نا ريغب اهنم

 هذه ىلع نوضف مهعأتم هفان نم هلمخ فخامو مهبايث د نا ء مهباع س لو

 لو نءاوناكنا الا نك اسم علا نوءيطتس ال ائمة ةسيعتلا ةلاطا

 أ| نم ىبيصن ناك دقو انر> ءاقشلا اذه يف ءارقفلا لظو مثام لياقو راسب

 5 : 5 1 7 3-3 ا م ع م مج مح 2 2 100 02071 7< ا 92 7 5
 كس م

 || نوتكاسلا نورسعلا جرخا ثيح دّْنب ةليصقت ىتا سو اديظع ةيبصلل هذه
 مولج نءانأ تنكو مهلزانم نم هجنع ينَأ رك« نم برقا

 ىلع فوملا نء يثياعتلا ىصاخام ىلع لد نامرد مأ روس ءانب نأ ىلع

 فيرش ةفيلألا ةر 0 نم هنأيح

 لسو*: ماع هللا يل يب: أ١ نا لاقو ه هنأ ايذتا ريت ىكاقتلا ل ىفر مد تاذ ىفو

 | ءىدت» راج> الا ن٠ روسءانم هالو مهزانم 5 ممبجرخأ م جارخأب ه سعأ



 ٍِى 0 00 تا ع و يو جم

 | ةم وكلا دونج هب تناك ىذلا ركسعملا برق يلا يقرششلا بونجلاو يبرذلا
 ظ
 لايما ةعضطب بودذملا يد دجسألا نغع كعنو ) نامرد ما قدنخ) وهو أ

 |١ نامرد مأب نودي نذلا ةيداهجال رسم قالا ادله نس

 ] هجم ىنا وكس ه ىحتمو

 || ركسعملا افسه لامش نافدركب اوناك نيذلا نيب رضملا نم ةعاج لزنو .

 ْ مدقت يذلا نيس> نسح وه نيبرصملا ءالؤه ا ( ةدراوملا ) ةطش دنع

 هلع مالكدلا انل

 || لامث نيب رصملا نم همم نمو ةيجموطلا سةرروهم فدد لرد

 ظ هدم يبأ كس

 هعافا ةلنو ىدبأا لداق ند ىقرشلا لامثلا ىف ول> ىلع ةفياخلا لزأو

 هسيف لزن يذلا قوسلا ىلبامم ىجسملا نم ىبرغلا لامثلا ىف ( ةنانكو مغد)

 مهي> ىلع قاطأو نييروسلاو دوهلاو نيينانويلا نم مياجو راجتلا نم ةعاج

 لزاو يدا لزم يقرش فيرش ةفيلملا لزنو ( نييئاءلسملا ةرا> ) مسا

 نادوسلا ىلاهأ نم مهلج نيذلا فيرش ةفيلملا عابنا رئأسو يذبملا براق

 تاضصتا ىت> :لامثلا يلا اودتماو هلزنم نم ةيقرشلا ةبأا ىف طسوالا

 ركسعم دنع لاشلا ةه> يف نق ذئمو. ةندلا دحو رهلا ةفضي مه واتم

 ىتنامتلا أ املو اقف نيام وت ديلا لإ 5 يف مقاولا ىوجنلا نبا

 يناماك-لزن نامرد ماى الاكس دشحو ؛مس.وع ةنسىف ةريزإا ندم برخت

 ةيلصالا هدالبءارسآب مءايحأ نودسن اوراصو يبوجنلا نباركسعمل ةيلامشلا ةبجلا

 دادتما ل صو يت>ةرب زا دالب نم اهريغو(ةعافر ىح) و ( ةيماسملا ىح ) لاقيف

 لاا ةتد دجسأا نع دمد ىلا ( تانشروخ) ةبج يلا ةدملا دودح
 تس د صمد ب وس حس ص ل و م م و و ص ب صصص وصمم وص صو وحصر



 «ي مدع ©

 ] .ء نا٠رد ماروسرت ذ
 || مقاومو نامرد ما ةنيدم طيطخ ىف ديت ىنانروسلا ىلع مالكلا لبق

 لوقنف كلذ نم ةني ىلع ءيراتلا نوكيل اًءايحا
 || نكسةهج لك أو.سل نأ نو.ودمبما أءاع ى رج ىتلا تاحالطصالا نم

 ْ ىلصالا ةشيدلا م أ يلا مس الا اذه فاذب دقو ( ةمدبلا ) مسا ىدبأل أهف

 || نك يدا نال 5 ) 1 ةعش ) لاقيذ ىدبلا اكس ىتلا ةبجلا وأ

 ا 1١ 8 217 شالا تونح ل وعو ( دهرا ةَيَم )وأ اهف اتكاس
 ظ كلذ ودان مدق 6

 ْ مآ بونجيف هذخلا ركسعم لوأ ناك موطرألا ىلع يدبلا فحز 3 1

 || ءىطاش نع 1 هل ١ ( حيتفلا ) ه.سأ ناكم دنع اليم نبر شع دسعل ىلع نامرد

 || وندلا لعرسج وم وطرخلا ىف هءزاح تناك ىتلا رخاويلا تافوذمل ءاقنا رملا

 1 هاف قاموطر 5 0 دعب الا رهعأا ءيطاش نم

 || لعهقفاو ل هانكس ىعأ ٍِق ةلوادمال 0 لع هلا مدقت مذ ان : 1| قو

 || يلا 1 اهرداغل نأ ن كى : نامرد مأ ةطق 0 !اق مما ءارصالا كلذ

 اللا اياد اع ىديلا لنا ركزتتلا لان رطضي ام ثدح اذا تافدرك
 ظ تب ونجح يشياعتلا لزنو د>او ليم وح رماا ةَدْض نع 0 هرادو

 لباقملا ىدهملا لزنم ءاذح دحسملل قرشلا بوذملا يف رتم ةئام و ىدبملا

 ناديم يدبملا لزنمو ىثداعتلا لزئمنيب ناكو دجسملا ةلبق نم طسولا ةطقنل

 رونرادو نافدرك تاه> نم مباصأ نيذلا ةراقرلاو بارمعالا لزنو حيف
 || بونملا يللا ممكاسم تدتماو هلزث_م بونج ىثباعتلا تايارا نومباتلا ثو



 1 5 9 دج هج تح

 ْ تاداربالا درا ود 3 نع ةرأي 2 وبث ءي 3 ولأ 1 تا « ساما اما

 ْ نيدادوسلاو احتلا عئاضب رمسع و نيب رصملا راح -لا ملس سم لكم كلذو ة 4و ملل

 ظ تارداصلا رمسعو ةينحالا دالرلا نمد أهريغو ةشيملا دالب تادراو سمحو

 شإيرو حجاملاو خصلات ةيجرالا دالبلا يلا ةئادوسلا داليلا نم جرف كل

 || ةيلخاد نم تامرد مأ ىلع درت يتلا ةراجتلا تادراو ريثع كاذكو مامنلا

 || نم 0 0 جلا ةءعارشلا 0 دارا كلذكو 7 تا د ةامسملا

 |١ تاناسحو 1 1 00 هذه 0 بت ادن عيمج ف 0

 ظ هنايصخ سير دب ىلعيشناءتلا مزاولريغ ىف دحاو سلف 0 فرصال ةيراج

 ) مو كيع (

 || يلجت يتلا تاداربالا ىلع رصاق هناف ث ثااثلا لاملا تدب صاصتخا امأو

 ْ 7 وه رخا 1 هلو مدع مالكلا انل ا مده ىت ا ةايللا ةطساوب

 ْ نهو اد مذ درال ثيحراجتلا ن 10 لاملا ضورملا ب اطو ءأب :غالا لاومأ

 طقق ىلإ أءتلأ براقأ لع تاداربت أهده قفننو هلكملا اه رذوص منتما

 ا( 3 كحنسا ع دالبلا تاذا ربا عيمج راسا يال تا

 ْ سوكملا ةفءاضمو 2 ارألا ةدايز تا ف 0 0 مقدما رهفلا هاج

 نم لمتش ل ةلاطاناف ةل جابو اك عرال 5ك أبعم ةرادتلا تراص قل



#١ 

 دحلان ار ناك اذه رونلا نا ةقث يل ىور دقو 1
 ةسغ ثدح هعمسق هارال وهو هر 1 يوارلا ناكو ارا مالظلا ةك.ااح |

 | تالدع ميهاربا بلص ام ينباصيس ىثياعتلا نا قالطلاب بلحا «لوقو

 "0 نا ح ظفحاو ةورثلا هذه ةيلسا نا نيردجالاو ور لع لكل |

 اذا الك » ل وقيذ دوعل 95 « ىلافطا أبنم شي ةثرح ىبداب فرتحاو ىسفنب

 رييهسبل ءر> ربع هل رو و أيءظعم تا_خ ل ند هناف يلاوما هل 22 ا

 ترم ىلا ىف كغالو قالا هاسال ىذمو هعاطا كرم كاذاذاو اتم ||

 ا « ل وه 0 6 ف ع تداح دق ل و ككاخ و باذعلا بيجسإ .

 صانأ نأيب ىلوالاو اباح ىلعدحأ رد ال ةدّقعم ةلأسملا نا ثالثلا قالطلاب ||

 « ديري ام ىب لمفب ىلاعت هّللاو نونملا :

 نمهليقيل ىثياعتلاىلا عرضتب نأ هلادب ىت- ةدم نوذملاب هاظت هلا < ]|

 لاملا تدد صاصتخا ءىزج نا طرت لع كلذ يلا ىثدامتلا هباجأفلاملا ا ْ

 مروا ) ةريخدلا لماتع ضتخ لام تف نيمااهدجا ءاوحاةالث لل ||

 ثااثلاو هب صاخهنا ىشدامتلا معز يذلا ءيذلا لام صن يف :الاو ( ة را ْ

 ناو لوالا لاملا ياكل ا ءمأ يو امرا رورلا 0 نأ مأع هلا لاما ل وه ْ

 ضوعلان وكي نأو ينا هل ائيما ىثلأعت أ هءاد دب اق يدايعلا رارك ريل دمت نوكي :

 ثااثالاتيمأ ىذرملا ْ

 روذلاباط وذم (ةيبرأا شرولا ( 1 تن ةناماصاصتخا راص كلذ لعو ْ

 || اوباجيل ةبرصلا رايدلا يلا نودغب نيذلا راجتلا عم قفتسي نا هيلعو ىواشرملا | ظ

 ْ ” || هذهلو ةموكملا ام رفظت ال ىتح اهنون ربو لماعملا كلل ةمزاللا ريقاقملا ||
 ا 4 للا ادهريغ ف هدر ومس أمم صاخ مالك ةلأسلا ْ

 0 رص اا ا ا را 21 لا 1ؤ5252559095552222----9599-9--398



 #« مرح

 ظ لّدعو ءاكذ اذ ناك هنال هفللظإ هفتح ىلا عاس هنأ انقوم نآك
 ْ ءىيم نك وانما دقو ةعم نمو وه نحسلا عد و ّ وئكالا ال لطو و

 ْ د>اب قأو ءاوت_سالا طخ نجس لرم رك دق هنا عبطلل ناتكشلا ادإ_ه

 ْ مرث اف «وقرب د ةك_!. قا 35 لزالا رم تاه> ىف ىنلا اكيجاب تاركسعم

 || هدالب ىلا ةدوعلاب هل حبس م هنكل ةعسأاو بد>رلا ىلع هلزناو اماطاس هندافو

 (| رايدلا لالخ سوح ادناز نوكي نا ةيشخ دالبلاك لت لها ةداع فولأم ىلع

 ْ مهلة ناك هنكلةيدبملاو وعد لامن م امهم الماع نأك ناوةح رفاق واذده

 ظ نا >الاو لدعلا ىلا م.رقاو اريخ ممرثك اوارش
 || ثو.الهيخقاسأ تنك موييف يلا هناسخاو هنع هتركذام ببس ينئاو

 هرسسأ ةشر نعم صالالاو هّن رغ ف ريدا لاو هل ينغا ناالا ىنءسال

111 
 ْ لا ٍتِفَد رمادا دروع

 | قيالا لاملا تيب نيمأ نالدع ميهاربا بلص ن. ناكام اننا انركذ

 ٌْ هلدب يواشررأا رونلا ةيلونو
 نيب رصلا رات قم هيام ارعج ةماع تور ان ورا
 || يرتشيل ةموكملا ند لايز تلة تع ةميل وان دقو كدر

 أ| ى ناماع هيلع ئشم نا دسو نييدنملا قاوا رفو الانف ل
 ْ نكت ةليسوف ركف حا دلع ءذانز لورا خالخ يف تداز لاملا تب

 | يتبامتلارظن نع اديدب ءاوزنالا هل حاتيل لاملا تدب ةلاما ةفيظو كرت نم اهم

 ظ هعوأو ىلع نودلساب ١م. ةنس رخاوأىف صهاظتن هن ورث ىلل مطل ناك ىذلا

 ىشسامتلا ةريضح مالكلا ىف طلخي ذخاو هداوج ن
 ل

 ىلا  نادوسللا «م“و»



 #« مح ©

 ف لال_.خالاو سار ا م طيح نحس نم مررت تنو مح مار دقو

 مموعرب 0 8 اتملا لمح 6 د>اولان ولم سا رانك ةمرلجرأ ىدويةلاو مهقانعأ

 ناكو 0 !ةيمالا طخ كك اورأ دس اذكهو ةيهلا ير ,م ةئية_سلأ ريع ف

 هبرجه 1” ةنس رخاوا يف كلذ

 ةجرق يلا ريمالا ينن رك ذ

 00 لى ان ىلع ,نادودلا تداوعو هن. ةنلن تانك

 اهلا نعقب و ١سد٠ ةئس تالخدو يدمبملا تراقآو هب ز>و فب رش

 / 2 0 ةماج فب رش ةفيلخلا عم مهعمجت نيذلا نم تاماقملا باعصأ

 ءارسعأ ربك ) نم وه ثيح هلع ريثك مالك انل مدش يذلا ةحرق ين ريغ ةيسنإلا

 قرشلانادوسلا شدج ىلع ةماعلا ةدايقلا ىلوو م وطرخلا اورصاح نيذلايدبملا

 كلذ ص ام هنقد نامع لد

 ةملطا ران انإو قرشلا نادودلا يلا ديغأر رب نع هجرقونأ لزرع انلو
 ا ةنس لا 1 يفيثياعتلا ءاعدت_ اف ثداوألا كلت ذك مل ايئاغوه ناك فرش

 قياسا ءاو:ةسالا طخ ىلع ةماعلا ةرامالا هتيلوت ىف هتبغر هل يع وا

 ءاوتسسالا طخ يلا مهب رفاس لتاقم ةئامئالث وحن عمل ءأحنالا كاتب هتربخ

 000 نول ا نحسلا ف مه>زو 4 هه نمو ةحرق ىبا لع ضبيمهلا هاو

 ءاحا رئاس ىلع ماع ري ةاتاومدمارعا ةحرذ ىنأ يلا يشياعتلأ مفدو ءاوتملا

 ءاوي لا طخ

 هنكلوءاوتسالا طخىلع اريمأنامرد مأ نمرفاس ةجرت نان لصاطلاو



 « ما

 أهلع ءالبقسالا لع يدمملا اودعاس

 نمد هوعلأب نم ةلج ف ءارعالا ءالؤو ناك فب شت ةفيلحلا نا الو

 مث « هللا ركش د ىعتسمملا ىدبملا ناي_صخ دحأ ىثناعتلا ىلا مب ىشوف سانلا
 رس ىلع اوفّيل الا كلذ اولعفام 00 ءنامتلا اوريخاو ءارصاالا كالو | بهذ

 دعبو فاطمتالاو ليملا ميظع مل رهظ ف مركشف هيلع هوففوب ك ةلآسملا

 ةيدهأ وذ هلسك طابر نا ممربخأو هسا يلا ماعد ماب فيرش ةفيلملا سب

 دعاس» اهريما ناو هلسك ىلا مدقتاا ىف نوع.طي نييلاطيالا ناو ينال

 ظفح اومودل هلسك ىلا مذافنا يون. هناو يأرلا فيمص يراقبلا مودبق

 مهلتاقمو مهسفنأ وزوج ناب هلأودمس ناد ارؤرصلاو .هوركشش 1

 صاملا ملام نم
 هب رق ىلا اوراسو ميءادول يثياعنلا هه نامرد أ اورداغ ماي دعلو

 اومض قرزالا ليلا يف لاسم تسب موطر 1لا نع دعبت يتلا ( ةعاف 3

 نعم الدو رهش راب اوماقأو ة هو .نزمجلا يركىف مهل أعم نك“ نيفر تملا مي

 ابمدقب ةببرض لدا م لك ىلع اوبرض مهتوجو ىلا اوريسو لاجرلا اوعمجي نا
 لك ين م.هل بتكي يئاءتلاو ةللاط الاومأ كلذ نم اوءمؤ هوكرتيل ةيدفك:

 لك ف رادعالا هل لنومدش مو هلسكي قاحالاو ةعافر ةرداخم لع مم 2

 مهعتما اويينو ةعافر ّق موبلع اوضِيَق نيدودنم مل لسرا مويتاذ قو لص

 دويعلا ىف نوة_سرب نامرد ما يلا م ءيجو ةيدةلا ةبرض نم هوعمج امو
 نامرد مأ يتلا معرود تت لالذالاو

 م متايخ نا د الئاق فيرش ةفيلالا مادان نجلا واخدا الو

 ءاوتسالا طخيلا اوفن مث ربش و< نجسلا ىف اوثكمو « اهوركم مكنع مفدت
 133700 يي ير تلا ا 1 ب صلو صب ب صح بج رص سو وح صوص وسم دحع سمو موو رو حس يعم دج وس صو صصصق



 كي« 1 2

 بوعي ةقأو ىشياعتلل ةلئاط الاو.أ اذه دومت مدقو

 نولزغتب ءارعشلا ناك ىودد تنب اهمسا ةريهش ةصقارب جوزت هلا 0

 ىلايأ ىحأو رولا برش جاوزلا تال_ف> يف ىهاجو صقرلا يف اهءارب

 تاسموملا ىراوجلا نم اريثك رداصو ةنودبلا بادأ فلاخم اع صقرلا

 نيشلل  نيكسلا قداردك هلوح عججو « تاكسلا » اهمسا ةيراج نسف

 ةيرق تحابأ املاوتاكسلا ةءراجلا ركذ 0 و ميرلع مالكلا انل مدن نيذلا

 راعلا اهم اومَْأو اهورهق ةءداهجلل ( باعيمللا )

 رودرا 3 ىلا هذوتح اعجار لق مث روهش ةعضإ نامرد ماب دوم ماقأو

 هرابخا ةيش ءيحتسو

 ظ
 أ مفنو نييلعك | ءارحا يلع ضبقل ع

 قيسدقو رب ا ا)ةليبق ن« نافدرك را لج نا انركذ

 دب دم نمز ل :منافدرك اونطوتسا دقو انه يذاع ل ةجاحالفمهلاو>| 2 ان

 نافدرك ةمصاع ضرر الا ىلع ءاليتسالا ىلع يدهملا اوناعأ مهلا مهنا مثلمأ نم ناكو

 مم || ان مد نيذلار أدتلا كئاوأ 3 ةهمدقم ُ رد مأ أشان سايلا ناكو

 ا 7 نيملوأ وك ي ةناعتلا مج عمج 1 فذ رم - * ةفراألا ة ا لييقو

 ىذل اشاب سايلا نب رمع مهني نم ناكو ةبار مهنم دحاو لكل مفدو نييلعجلا

 لوز دلاخ در م اهلا 0 قا روفراد ف دان ااه صعل انركذ

 فيرعلا نب ىودبلا همسا ار يمأ نيمدرالا ىلع اماع ادئاق يشياعتلا نيعو

 نذلا 55 ا نمو نافدرك 0 ضن لاو 58 رس فن رع ١ نامي 5 ناك
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 ي مره

 يلاهأ تهرب نأ كلذ د_صقو ةلباقملا نم هعم نع نامرد مأ ىلا 4.دمتسل

 نيب قفو. نور وفراد يف يتلا توق مهيريو في رش ةفيلخلل اولام نيذلا ةربزملا

 ةمصاع رشافلادمحأ دوم ردانف هتلاتاقمو هدونجنم هيلع اومشن نتذلاو دوت

 مهلثموةيداهملا نمفالا ةعضب مهنم لئاقم فلا نيميرأ وح هعمو روفراد

 ةاعملا نم ةيقللاو ناسردلا ند
 للي امم نافدرك دال, لوأ ىهو ( دورللا ) ةهج ىلا اولصو نا دعنو

 ةدعتنناكو هنولتقب اوداك«صاص لا هيلع اوتلظاو ةداهلا داوقديلع اذ
 نوحا سم مهلك لداقم ةبام مسمنم دحاو لك دوقي ادناق ةرشع ة.مخ راوثأ

 اودمتاو ركسعلان ع راوثلا ل صفناو ( نوتجنمار ) زرطنم ةيرانلا ةحلسالاب

 نع وفعل مهدعلو ةعاطلا ىلا موعد ركسعملا ىذاق دوم مهلا لسراف هلع

 ىلإ ةدوعأا لبش لو لاملا اود اف لاير فلا مهم دحاو لكل عندم مع رج

 ركسعأا نع اودعتباو مهنايصع ىلع نوقابلا ا مهنم ةنالث ريغ ةعاطلا

 نافدركل ىبرذلا بونجلا يف ةءقاو لابج ىهو ( بوئج با ) لاي اوتو

 انه هراركتلةجاح الذ مهنعمالكلا انل مدق نيذلا( ةبونلا ) ديبعلا نم أمكسو

 يا وبسواب هك ةدعدلا يذ كح 2 نامرد ما للا دو# لصوو

 هلابمتس الج ركن هومباب نيذلاو في رشةفيلخلا نم يشثياعتلا فواخم تلاز نا دعب

 ةجرد ىلا هماركا يف غلابو همدقع ايظع ارورس رهظاو ةدلبلا جراخ

 تى 1 يو هدونجو دو# ماما تيرجا ةيرأن باعلا لمعل ع هنا

 > ةيودوملا مايا يف باملالا كلت اهيف
 نذلا هتلتاتمو كدا دوت مودق رثأ لع تارقأالا راس تسر

 ماهبلا عابت 5 نامرد مأ يف اهوعاب ءاقرالا نم ةمسن فلا ةئام وب اومدق



 4« دو ©

 دحأ هنأ 6 ةعدامتلل ئوواجل ( ةلضابلا) ديبع نء دوسا دبع هنا عم رطخ هلام
 تاوطوم نبلك نايعالا تان نم ةارصا نيسمح و< ءاسنلا رار نم

 نيم كلع

 ةيداو2 قطو قأ دق دبع يل ناك نيم. م قطرخلا طووس دو

 أ دبملا كلذ ىنيطمي نا هلآ سأ هيلا تبهذف اذهىلوأ ا دبع مدوق نيذلا نامرد مأ

 آه لام كدا هرأ دا وابمخض تنأ اذام لاقذأ| ب يناك ةلك ل وأناكف هن وأ

 ال هل تاقو مالعلا اذ_ه نم ىل راطف كاف ىلع هك ام هئم َج رم

 0 دا ملا دال تاه نم نشعأ ريعف لجر نأ لب ىدينساب

 ةفيلخ يالوم ناو مث تلتف دملا اذه ىلا كنمست ءارمالا تاره لهو
 ترسكناف تاقوالا نم ريثك يف هناسحاب يندهات مالسلا هيلع ىدبما

 هدبع تنأ لاتف يدبع ىلطأ تاقف نآلا سلطت اذام يل لاقو هتدح كوش
 نب ,غأملا دعا ور يل عفشف كدبع راص هنال هدسبع ينثا مهن هل تاّقف

 نانمرذحاو كيف عفش نم رطاخل امارك ١ ديعلا ذخاب كلل تحمس ىتنا لاف

 تذخاف ال ءولءملا اذهكمنع ب 1 كذ ذاىتاف ساطلا اذه لثع يلا دودل

 هيف ىلع هضرمع نمت لواب هتءلو ساخنلا ىلا ه. تفرصناو ديعلا

 ديل

 روف راد نم دمحا دويح عودق رك ذ
 دمحأ د وح ةيلووروفراد 9 مدا نامع ت وم لع مالكلا ألا ع

 ءاجوع ةريس اذه دوم راس دقو ٠.07 ةنس يف كلذو هلدد ىشاعتلا مع نب

 ثا ةلاطا تدل ءا هالو وع دوال روقو هنع داوثلا فارحنا تبجوأ



 يشباعتلا لتق يلع نوباص يلوملا دبع ةرماؤم ركذ
 ظ مدق يذلا ةشيحلا دالب مئاف ةحاع أ ناد. وخا نوءأص ىلوللا دع

 أ ٠س.ه ةنس ىفو نامرد مأ يف ةيداهجال ادئاق اذه ىلوملا دبع ناكو هركذانل

 || مأ ىفن دق هناو هبح ناك ىثياعتلا ناىلعمالكلا انل سم دقو ماذملا ضرع بيصأ
 ْ هلهعنصتام ةرثك نم نان ىلوما ديع ضم ناهلليق ال اهدي عطقنا دعبهتجوز

 || نادح ىفوت املو اهش ةبحل هتلامسا امب دصّش نيتللا راحسالاو ةذوعشلا نم

 ْ ةيداهملا ةدايق نمداخأ ىلوملا كدع لزعو ةحنع ىبا لدب لمط ىازا د

 ْ ءودسلا هأ رخو نم يلوملا كدع ,ظاتغاف ةراقبلا هيراقأ ا هلدب ىلوو

 || نم رفث هيلا مضناو هل هتفلام ربظي مل هنكل ه لع اغيرش ةفيلخلا فلاحو

 || نامرد مأ نم رف امل هلتتق ىثياعتلا نا انل مدق يذلا يلازنلا براقأ ةثباعتلا

 ْ دوعل ثيح بودعإ هحالرو هلزنم نيد ةسغ ئشلاعتلا لت ل اورهاو

 تقولا لبق قبرظلا ف نور اتملا نه ونيل اة سارح امجد ريس نا شرات

 ْ نمةعاس وحس بوعل 4 راد لا هراد ا ىشياعتلا هيف 0 يذلا

 كاذ ذا هب اوكتفيل نمزلا

 1 نال نع هلع نذاكسا 6 و رد نمت يثراعتلا ناك ام و

 !ٍ قولا ديعهلدرد أعهربخاو هتنون اربظم هيلع بارت هيلع هلوذد يدلو هل نذاف

 ىلا اوف 9 نجحسلا مرعدو أو م-يلع ضيف نمد ىشاعتلا لسراف كءعم ندهو

 مه> اول كانهو ءاوتسالا طخ

 ْ ىنثياعتلا مايأ ىف ةورالاو :ةمقرا م لاثو ريكو ةلظاظفاذ انه ل ولاة



 ياا

 دمجأ بمال مدج لزنم يف مهنجسو ىرشبلاو دمتو لضافلا م وةنالثلا يدبلا

 هنم اهفلدف يثناعتأا تنب اجوزتم دمح ناكو هنم جو طلخا نم مهعنمو ل

 يرصملا شيلا ءاليتسا هب الا هنم او>رخن م و سبيلا يف ةنالشلا ثكمو

 ةلّشد ىلع :

 نيصذتم اوناكاماو ةفالخلايف نيعماط اونوكي مل ىدبملا دالوأ نا ىلع

 قنلاو لتقلا مث دابطضالاو ظلا ن« مهبارق يوذ اص 4

 ايل ةفاهابا سوا يضخ ناكو يثداعتلا تب اجوزتمانلق اك دنت ناكو

 هلك كادب اهابأ رخل تر اكف اذه هل هنافو مد..ءو هنأ ةمعش هنارغك ركدبو ظ

 ع اقالطل را لا يتح

 0 ا نر طوقا رد يدلل ةالوأ ركذ لطو لإ
 ةافو دءلهنا مثىشياعتلا هب هحصنو ىدهلا ام حدتما ىتلا ةيزءملا هنديصق

 كفافختسا نا هل هلوق اهنمضنمو حصنلاب اهتالمةديصق ىثباعتلل مدق ىدبملا |
 قدصمريغ كاب داةثعالا لع سانلانالمح هي راقال كدا,طضاو ىدبأا دالواب ||

 يف نكس نأ هصاو هتاطأ مايآ دعبو هنجسو ىثياعتلا هيلع بضنف هتيدب

 بونملا ةهجنامردمأن م ل>ارص نام دعب ىلع ( ةيملسلا) تاهج يف هترق |

 وسمو قياودسا ىدبلا ب راقأ ع + نا ليصالباو

 مه لعف دقف هعم ةيودملا ةوعدا 0 نيذلا داوقلاو ءارصالا كلدكو ||

 هذه لك بب.- ىدهلا ناف ورغالو :ةلالوأو يدوملا براقأب هلمفام يشياعتلا |

 وهو م-يلع يثياعتلا فلختسا ثدح هداوقو هبراقاب تقاح ىتلا بئاصلا |
 0 قبادص نم ريخ الّماع اودع نا طر ّْ



 امى

 لتاقم كلا هعفو ىديملا لزتم.ىلا ىثراتلا لج طل

 نه عضو رتس لخاد ندو ىدب 1 5 ا وطاحاف ةيرانلا ةحاسالاب , نوحاسم

 ةاّضَقلا < محدقو م نئرفكو هيدرعو هلوسرو هللا نتيصع نكنا )نحل لاقو

 ةهجوم قدانبلا ةاردأ ند+حوذ نب سؤر نءئرف ( صاصرلاب ايمر نكمادعاب

 ىّتلا نار. .+ا قاستل نيره نم نهممو نيهوجو نمطلو ن>رصذ نهبلا

 ءاسنلا كئلوأنا ةلطابو رثب يف اهسفن تقلا نم مهنمو باحسلا حطانت تناك

 لاملا ءوسو شيعلا ف ظش نم هيف تامقاو نهامع الضف ادب دش اعور نعور
 انا هل ناقو نتيث نهضعب نأو نهلاح هيلا تراصام ىشداعتلا يأر الو
 نبلتق كفرشن ال ةوش لتق افا كنال هاند بت يلا تولا دهر

 كج ىذلا ىدبملاةءهنب كنارثك بناج يفرك ذي الءىث انلتق نافكلذ عمو

 يىدملا نان .دابشالا سورا لع هللر م وب لك يدانت تنك اذاف كاملا ىلع

 ماتشلا هذه بناج ىف ركذي ال انلتق ناف يلقند

 كلظلغأ ف رس ةدفيلا را يد..ملا تائب ريكا بهز نا لاَشو

 امئاو نكنع توفع ينايدبلا ءاسنللاقوف رصناف مئاتشلاب هتناهاو لوّدلا هل

 في رش ةفيلألا ءالو نكنم نرمهاظت ىتاوللا باهرا اذه يلعش تدصق

 نوساش ناوهلاو لذلا يف اوثك٠ هنايصخو يديملا ءاسن نا لصاملاو

 شاواردلا ةلود ملظ عشقلاو نامردمأ تتفق ىح هذا حلا تظط ١

 نادوسلا نع

 ك0

 يدبلا دالوا نحس رك ذ
 دالوا كما ىح ةودباب ئلاو فذ ةفيلْل اب لمفاع ىشداعتلا فتكي ل

 ا ناد ولا « 852
 نإ



 ْ « دو
 يدبلا نرمآدلو قزرت مل ةأرصا لك ليبس ءالخا مهيلع ضرعو ةاضقلاو

 لاقو ىمالا اذه ىف فيرش ةفيالا ضراعف نهنم برتقي ملنهنم اريثك نال

 تابمأ نهو هلآ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص ينلا ءاسنك ىدبملا ءاسن نا

 ىلا تانألا دروأو نهود نم جورخلا مدعب هلل نه أ ىناوللا نينمّوملا

 ليغ ىدبلا هانت ىف تل اهنأك سو هيلع هللا ىلصص ىنلا ءاسن يف تلزن

 ىثباعتلا هب راش ا عاوص او ةلوق نورضاطلا

 خوك ىف نمنم سمح لك نكس تبدد لخاد ىف ةوسنلا كلا زاككفو

 سخخ هردق ايربش ًابتار نهنم ةدحاو لك ىلع يئيباعتلا يرجاو صوبلا نم

 نيسمخو حن لاممتسأرح لكوو ةيذل” وأ نير اهلك ةئسلا ىف هنلوانت تالابر

 ناد و لاندم راد فني رصلانانضأو هوجول اكلم. اوناك نيذلا نايك نم

 مول ةلبابو .ًاوسأ ىلا ءىس نم لقتن نايصحلاو ءاسنلا ةلاح تراصو

 عوملا نم نتمل توتلا ضعبب نهوكرادشب براقأ ةوسنلا هنا نكي

 ءارصالل لاؤسلا ىدبا دمو لوستلا نم مهشيعم ماوق نآك نايصحلا كلذكو

 دالبلا نامعاو

 تاموبراقأ نهل نكي ىتاوالا ءاسناا نم ريثك تام ةعاوملا ىتنس ىفو

 يدبملا دالوأ نملافطأ نم ريثك
 بحتللو يكب شيعلا فظش نم هيف نهام يثياعتلا يلانوكش الك نكو

 ةرخ آلا ريذ نكل سيلوايندلا ىف نكل سيصن ال ىدبملا تيب ل !نكنا نه لوقو

 اي ماق ىشباعتلا ىلع في رد ةفيللا ضّقتلاو 1.9 ةنس تناك اذا ىف

 لزنم ةطاحاب سعأو ينثياعتلا ظاتفاف فيرث ةفيلخال ءالو ةيهاظمب ىدبمل

 نا دعبو فيرش ةفيلخلا لزنم ةمصالم نع هلصفيل ةراجملا نم روس يدبملا



 « مو ف

 رداقلا دبع همت امأ هعم ىيركلا دبع دمناك فيرش ةفيلخلا ضقتنا الو

 دابا بناج امزتلمناكف |[

 رداقلادبع ىلع ضبقهنجسو فيرش ةفيلخلا ىلعىشأعتلا ضف نأ دعبو

 اهنماتتف هدوشف ىف ليطى ازا ىلااهياسوأو ميركلادبع دم هيخا ناو نا

 هعم نمو ناملس دمحا لتق م ىصعلاب ابرض

 نيبو هني ترج يتلا هبشن ةملاكم لمط يقازلا نيدو امهلب ترج دقو

 فالخم ةعاجشو ادلج "لع ىناسرداقلا دبع رهظأ دقو هللاتفرو ناملس دمحا
 فازتلاب ةايملا ىف عمط و هتع زع تراخو نبج هاف 3 ركلا دبعد# هخأ نإ

 يذياعتلا هب ىمأام ذافنا نع هل ةحودنمال ناكىذلا ىارلل

 رد نيذلا ىدبملا براقأ نيب اممترهشل نيذهلتةركذب انئج دقو اذه
 ادع لجر فالآ ةثالث ومنب ةثداملا هذه ببس مه راقانمو مهم لتق نم ددع
 ةمعط موسم ربك ددع 92 رط دف فيرش ةفيلخال اسارح اوناك نيذلا نابسشلا

 لينا كامل

 يثياعتلا ناكف لاؤجاو نسملا ةبان ىف تايظحي ميركلا دبع دْنحل ناكو
 اهجرخأ هرطو اهنم يفق اذاف هلزنم ىلا اهاجيو نهم ةدحاولا يلا لسسرب
 الزل اهدا

 يثياعتلا عم يدهلاءاس ناشرك ذ
 لجتسا دق نهرثكا ةأرصا ةئامو تت نتاع ىدللا نا 1

 امتداعال ةجاحالف اهيلع مالكلا مدق ىتلا ةقبرطلا ىلع نيملا كل نهأطو

 ءافاخلا ىشياعتلا مج توملا ةدع ةوسنلا تناو تيسدملا .تامالو



 #« ااا

 موطرألا ىندلو ًابيدأ ؟يعاش اف لوالا ناكو لعيناس رداقلا دبع ىخأ نبا
 دعت فرىعو هندافو مرك اف نافدرت ف ىدملا هب ارش قو اهف ىبرأو

 لئاسملا رظن ىفهنعزوب ود نيذلا ءانمالا هدا رب هيأأ دبعو هدنع ال>بم راصو

 هعاخ ىلع انيمأ هلعحو ةيهومعلا

 ف هعلأع ناو ةفالخلا بصخمم نع ةهءاصفقأ يدبملا نم ها م اريثكو لطلاب

 هيتبكر ىلع ايئاج هيدب نيب ساجن الو هرق<و هبردزيو هير ام ن٠ ريثك ذافنا

 "ا ددنع وللا تادآ ى شنواردلا ةدام ىع 6

 هيصخنم نع ر دأملا د.عل زرع ىثاعتلا ذأ لحم لوا ناك يدمملا قوت اكو

 ةفرعمر املا دلل ناكو روش ةعضلهسحو هلاوما رداص تاونس عضل دعب م

 نا يشياعتلاب للا قىح هنو لع اهم لصحيل ةئيملا هذه لغتشاف بطلاب

 لفاح ساحب ىلاهاعدتساف بييطتلا ةئبم نم ةميظع هو 7 اذ حبصأ رداقلا كيع

 لغتشت نا مالسلا هيلع يدهملا مامالا م تنأو كي قيلب ال هل لاقو ةاضقلا

 هل لاّمف(اع وج توع نا ىدملا مل قيلب مل ١١ هل لاكف بييطتلاك ُة هثند ةئبع

 دق نكت ةعائصلا ما ه نع هل ل نا كلئأ او بيبطتلاو كابا 0 م كايا

 نم عنتماو هل ريم نإ بهذف ىديصعب نم هبوعل ماع تباو ىرعأ تصع

 توملا ناددذو رقفلا نما 4 ل ةلا- ىفراص ىت> هتايح لع افوذ بيبطتلا

 وهو هداوق ربكا نم ناكو ىدسهملا مع نبا هناف يركلا دبع دمت امأو

 كلذ ىلع مالكلا قيس ام”سهذلا نمد َه رطخفم ريطانق اهنم لاتغا و راثس حتتف يذلا

 رداقلا دبع همس ةقيرط نع فات ال يشياعتااب ءاردزالا ىف ه.-ةقيرط تناكو

 تارصةلجاضيأهلاومأ ىشبامتلار داص دقو

 111 1 ل صصص وص بسلا 0:75 يب سصسسسسسم اسد ل ل تتلتلا
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 مهدئاصق ف اريثك هنورادنو تاحشوللاهيفْل و ظل ةيودهلا ءارعشو

 هئروت قويضع ىف هدادتم تن رش ةئيلطا ناكر

 ةابضقلا يشباعتلا عج ١س ةب ةكس بحر روش ند كلاثلا ١ ويلا ف و

 انرش ةفيلخلا نا هبف نولوش ارض# اويتك نا ممم بلطو ءارصالاو

 اوبهذاممل لاقمت كلذ وبتكف هلزنم م لاو نامصعلا ىلع رصاوةعامجاو ةعمججا لزتءا

 اوضبقا مث ىدلا ةبق لخاد ىف روضملا ىلا هوعداو ول> يل ةفيلخلا عم

 دحأ دم هكسماف روضحلا ىلا هوعدب ولح ىلع ةفيللاهيلا لسراو او.هُذف هيلع

 هلودس ليللا ىخرأ اذاف ضيرم كنابرذتعاو سهذنال هللاقو يدبملا دالوأ
 ىلا يذالا لاصيا نوميطتسال مهناف فال هل لاّتف ةريزإلا ىلا برهاف

 هيلع اوضيقو هلوح نم هلع بو يتح ساؤلا هن ردتسسل داك أمو مهعم بهدف

 ىثياسعتلا باب ل هرقأسو اير هوعءسوأو هدد نم ردنلا فيس اوذدخاو

 وا ىلع اةفيلطلا لخدو هنونيبتوبهلومطل اود ىلا ساردلا 1

 تغلب نأ دعب الاهلصو امو نجسلا يلا قيسف هب أ اريخأو هبلص ىلع هوقفاوي
 ةرشع هيلجر ىف اوءضو كانهو برذلأ نم هّمطام و قارتلا هحور

 يلا دوعتسو الطر نوس زوار همزع ف اوهطوو ديدحلا نم دوف

 ةراخأ ةيق كد

 قع ناس رحال ل ل
 ْ املتفو ميركلا كيع لو

 3 ركلا دف زن دو ىيرلا ع نبا يلع يناس رداقلا ىبع



 ي مرد اذ

 همبط نم عنم ىشباعتلا نال ا,ضمب دارباانل مدقتىتلا تاروشنملا باتك نمض
 يدو*#د) جك املمو ةفوصتلما صعل اب | عسل يلا زاغل اوت فو

 ذل نم نا 2 ناد ىلا همس ةرابع اضيأ هنو ( يدوس

 لصاملاو ىدملا نمروشنملا اده رودص نوركش سانا صضعل نا ص

 مل كلذلو تالبعزخلا هذه ىلع ادامءاهسفن ىلع انما ناكاشرش ةفيلخلا نا

 رارفلا لعد وث> نيذلاةروشع أبعب

 أفيس ةاذهأ مو هيلع هللا ص هللا لوصر نا هاوعد لتاوا ف مز يديملا

 دقو هل الماح ناك نم ل دحأ رصئال هلا ةنرساتو رصنلا فدس اده هل لاق

 نم ريثكص ىف كلذ مدقت دقو اب صخ ينلا تاءاركسلا نمض نم هلعج

 اهداربا مد يتلا تاروشنملا

 هميل نم عنتماو فيسلا اذهنفيرش ةفيلخلا كسمأ يدبملا فوت الو
 هنع لاق امم داقتعاللال فيرش ةفيلخلا نم هباط يف حاب ناك ىذلا ىثياعتال

 ين الياق هنأش نم ضم هريغ دب يف فيسلا اذه ءاقب نا ىرب ناك هلال ل

 اذه تامارك نع ريثك ءيشل 0 شواردلا نم ةماعلا ل ةذالخلأ قو

 اذ دعرأا كفل ثتوص هل ميسو برطضب هنأ مه-ضع) لوقف نقلا

 بذجلا همم برئؤا اذا هنا لوش نم مهو.ىدبملا ةلدم نم ودعلا برتا

 ريغ ىلا ىدملا ةيحاص ريغ هاج ا عيطة سل الو براض ريغ هفنع ترّص

 نيس هنان يدبلا نع ايرتم ناك ىرصم يل :لقتو.ءاطسبلا لاوقأ,نم كلذ

 هاطسبلاهق دصيو ةماعلا ه, ثدحت امم ةيصاخ هيف سلو فويسلا رئاس لثم
 20 ا و م تس
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 زك اص دحأ ىف ايضاق موبأ ناك نويلقتد انلق 5 مهناف هثوخاو يزوف امأ

 موسم ر راص ىح يشياعتلا ةبتك ىز وف قحلف نافد رآ

 ا مهزانم تمدهو تادسم مهؤاسأ تلد او مهخاو.أ تردوص كوو

 1 هسبححو فيرش ةفيلخا يلع ضبقلار كذ

 || هلزم فيرش ةفيلخلا مزل همم نمو نابلس دمحا ىلع يشياعنلا ضِبَم امل

 || لجر ىفلأ وحن ىلع ضباب أ ىذلا ىئباعتلا لزنم ىلا باهذلا نم عنتماو
 || قبرطلا يف مرثكا لتقو ىلعالا ىلبنلا ىلا ماغو فير ةفيل لا بزح نم

 || اومياب نم ءامسأ اهف ىتلا ةمئاقلاب رفظ يشداعتلا نا سانلا نيب عاشو
 || اولسرأو ةبقاملا اوناخن دالبلا هوجوو ءامالا نم مبلجو افيرسش ةفيلخلا

 ٌْ ةريزملاب قاحالاو تامرد مأ نم رارغلل و ب فب رش َِ .ةيلخلل

 ْ تول امإا نب سال لحل نورك لمحو ا اوموشو هك ةءاأمم اوررظيل

 يشناعتلا نع سانلا فارع نم هانمدق كلا ةحصلا نم برر اذدهو رفظلا 1

 : هلذد 0 صالخلا ف مم

 ااعاس 1 وهراصن اهب راشأ امل تفتلل ل اديلب اذه فيرش ةفيلخلا ناك الو

 لظو ةمزاملا ءاولا نم هيلع هوّص مع
 ْ سانلا نيد عاش 6 هراد.ىف اممم

 ْ هريخاو هصاوخ ينم ا بهذف 4-.لع ضيق نا كنزا يشباعتلا نا

 ناو ءافلخلا ثلاث ينال ادبا نكعال كلذ نا هل لاقو هنم رخسف كلذب

 ىريغب اهنعاق موقنال ةيدبملا ناب هتاروشنم دحأ ىف ىنع رش ىدبلل
 ١ مد مهنكلو ىدهءا|بوسنمروشنم دجو.هنالوش ووشنملا رد للعو
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 ةظيلغلا ىمعلاب صاخشأ ةرشع مهنم دحاو لك برضي نأ ىمأو بالكتلا
 مهسؤر تمشبل ىتح تاعاس عضب ةلاملا هذه ىلعا وبكش تاع نوح
 احس تقحسو

 تولا افش ىلع نآلان< يزوفل ناماس دمحأ لاقممبرضيفاوعرش الو

 ىف موب لك يشي يذلا روشنملا له هللا كدشانا اناف ةايللا ين انل عمطمالو

 يذلا لصالل قباطم باطلا لصفو ةمكملا يتوأ ىشبامتلا نا هيفو دجسما

 ةدايرلا عضو ىف : سما ىذلا وه ىشثاعتلا لبالمدللا ىزوف لاةفيدبهلا نم ردص

 كتنفلا ىونب ناك يدبملا نا اوملعا ناملس ددحأ لاقف هيف تددز ىنلا

 هرارسسا نم ريك ىلع اماطم ناك هنال الا هفلختس لو يثياعتلا هللا دبعب

 حاج حبك ىلع ردة فيرش ةفيلخلا دب يف ةميظع ةوق كرت هنا نظي ناكو

 عدخ افبرش ةمفلخلا نا تساللابن كلوهروط نع جو رأغا دارا يتم يثياعتلا

 ةرملاهذه ىف عدخ ٍ ةوذ الب حبصأو ىشياعتلل هنابار لسأو سصاالا هن ةبادب يف

 اذه نع افك ال لاقو حرف دمحم ديعس أمهبلا تفتلاف هادب هتنجام يقاليسو

 لقعنم فخسا هلّدعو ملاظ بذاك مكيدبم نانابلس نبدمحأ ب ملعاو نايذهلا

 هوعبن نيذلا س انلا عيمج نم رت مهنا تلد لع لئالاواهب د ةنلطا هدر

 ىف ةيثيح اذ ايراد ناك هتيلو راما ٠ نم لهجأ ىراش ريغ هتفالك لهأ وه نم

 أب اك ميلع ٌارط 6 * ةراكبلا غابوأ نب قرورا2د لكلا مسي م وه لب هموق

 باثذلاو بالكلا مهؤالشا تيقلأو اوناف مالكلا نع مهعنمام
 هناوعا ةريخ نمو يدبملا راصناربكا نم حرف دم ديعس ادع مهلك اوناكو

 هنداعال ةجاح الف ىدبملا دنع هتلزئمو ناملس دمحأ نع مالك انل مدق دقو
 © وه 5 . . ٠

 ىلهس دع نكد ىنقملام اضا تركذ دوو :ه
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 كففخحي ظ

 ءارفخال لاقو هيف مكلاخداب ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا صمأ يذلا نجسلا ىلل

 دق ريغملم دحاو لك ىلجر يف عضيال نا ناجسلا اور مه نوطيحي نيذلا

 مهل لاق مثهعب رق ىوذو مالسلا هيلع ىدبملا باعأ لجأ نم منال رينص

 لامس و مب طاحاف بابلا نم اوجرخو هوعدوف هللا هلرب للعاوبهذاايهأأ

 ا عمتج نا هتيفيثو( تبصدهرطم )هنومس يذلا برضلا موب رضو ىراش |! د

 صاح ةدعوأ ادهلاو اصخش يهمل اون صلو تن

 دق ميلاب ىثياعتلا | 1 ريخاو ءارفخلا داعو نح_سلا ىلا اوٌديس 3

 اوفرصلا الف هيراقأ نم 1 الا فارصنالاب سانلا صاف نح.سلا موعدوأ

 دوق ةرشع دحأو لك يف عض هل لّقو ناح_سلا ىلا دع ءارفملا د>ال لاق

 كدبسا ديم ”ىتا ملعا ه-مرقل لاق 5 الا نم اللظر نورشع ديف لكذزو |[

 فيرش ةسفلملا صاب تعمس موي نم ىأ ينافجا مونلا رازام ةليل نيرشعو
 ةجيتنااهذه لثع ىل 18 حاجنلاب هتلأسم يف نر رّش ىءاسم نا ينأظ يف ن نكي مل يذلا

 م ىلشت يف ةحارب ترعش ةئم نهو ناملس دمحا تسيح ذمو ةيضرملا

 فرصلاو هعدوف يبون ةرجح يلا بهاذ يف .:ال هللا كعدوتساف ىن :ح لع مونلا

 تكْطمَو يل تلا مويلا ربَظ دعل الا ظعدسلا لف ةمون ةردح أ ىثباعتلا 2

 ىدحإ ىلعهدوشف يلا اولح 7 * نحسلا ْ ةلمل نيثالاث ةعم نمد ناعاس دخأ

 اركسعم ناكو لمط ىازلا يلا اباتك ىشناعتلا موعم لس راو ةيلمثلا رخاوبلا

 انمدق 6 ) كالشلا ( لاتقل هدوشف ِ دعتقو

 ملأ اذال مهبطاخوهداوّشب صاغ ساحب يف مهأعدتسا هيلا اولصو الو

 يذلا يدبملا نا هل اولاقو درحبقأ هيلع اودرف يدملا ةفيلخ نوبراح ةلقاندلا ||

 لتق اكمكنلتق الم لاقوكلذ هءاسفءاقراةراقن مناو انمي د كلملا مكثروا ١

 ا ناد لأ ع وه » 9 ِق
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 ايييوخاو ا ا أو يزوذو 01 1 ته 5 نا

 ةضدنخأ يددرو سررداو ةل-ةد لئابق م م جرف دم ديعسو

 || براقأ نم الجر رشع ةسمخو هنوخاو ىزوف بيرق وهو لاملا تيد
 ءىجو ةيودبلا يوعد اوسسسأ نيذلا نكرم ميلكو هتمومت ىو ىديملا

 0 ولح ىلع ناتفيلطاو ةاضّقلا هعمو اسااج ناكو ىشاعتلا لزنم ىلا مب

 ملا اك مههوجو يف شالو شهو 6ع نيب اولثم الف فيرش

 مهل لاق مث ماركا ىف غلابو سولملاب م همأو هدنع ةملول نووعدم

 ف مكجزا نا ةرضأكلا ف ىَ سحأ ملسو هيلع هللا ليص ينلا نا يناوخااي

 ةفيللا هباجاف مكلوق اف مكقالطاب ىنرمأب اير لئالق امال نرجسلا
 يثياعتلا تكسف هيلع اندهاعت ؛!فلاخ كلذ نال مهنجس نكمي الهلوق فيرش

 نطو اعل تنأ| الئأق بضغو ةدح اش رش ا ولح ىلع ةف.لخلا باجاو

 ل مد ) هارغ نم لجر ٍبئوو ملسسو هيلع هلل لص يبدا ىمأ يف
 ىف مكحي كبيرق يدا ناك ل لاقو افيرذ ةسفيلخلا رهتاو لال ىلأ نإ
 نومرحت مويلا متثأ اذارف 0 نادحا عيطتس الو ةرضملا ىصاب قاحلا
 ٍ نا م- عو فيرش ةفيلمحلا ت دا الالح مكل ناكام مكريغ ىلع

 : || هزح ءاسؤر سبح ىف 0 01 ُْف مالكلا 1 هيلع تمت ةعدملا

 لحم مل كلذ نا 8 هل لالب ل نا ةناها نم ناك ام ىلع منح دنلخإو

 ةبطاخم ىلع ىرات نرأ باّعال هلال ةءيودلا ةوعد تماق كنتم

 مالكسلا يشياعتلا ريخف لتقل ريغباهالاةحئار هنم مشن ءىش لقاب ءاءاحلا د
 0: ىدهلا :رمد رق ر م١ ذو ليجبتلاو ةيج ا تارابعب ناهلس دا بطاخ و

 . || اوهذاو اوموق أوس اونظت الو اسفن اوبط ىناوخا اي لاق مث هدنع هنوظحو
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 رز اما ىتح نهسالم نم ءاسنلا نودرجت اوناكو اولعفف عانملا نم

 افنرش ةفيللا اومباب نيذلا ءاسؤر ىلع اوضبمف ةريزألا ىلا ايارسلا ذفناو

 ش مهلاوما اوبجو

 ناب نيقب ىلع اوناكو في رش ةفيلخلل نيمياشم اوناك سانلا رثك | نا: ىلع
 ةمدقتملا طورشلا لعل اصب ملولهنأوةراتبلارين نم ص الملا ةدئاغب ىتأ يس همايق
 مهرتك |نيذلاة ب داوملا ريغهدنع ةوقال يذلا ىشاعتلا ىلع رهظل برملا روهشو

 يثباعتلا ىلع هن ورصهالظن

 نم ريثك ىلعو هيلع ةئئس اهليغم تءاح فب رش ةفيلخلا را نا لصاحلاو

 صخش فال[ ةمضإاهيس ار ده مه ؤامد تبهذ نم ددع غلبت ذاهيلا اولام نيذلا

 ى هلك كلذ ركذ ين ايس ام يئياعتلا ماقتلا فيس اولتقو ىنملا ىف اونام مهلك

 ميظملا ىلملا هللاب الا ةوق الو لوح الف هناكم

 مهلتقو فيرش ةفيلا بزح رابك يلع ضهتلار ك ذ
 فدرش ةفيلألا ةرون م تدلل يبا ةد_هأاعملا ىلع مالكلا انل مدقل

 موب لك يف ىثباعتلا ىدس.ةليل نورشعوناتنثاةدهاءملاهذه ىلع تضم دقوأ|
 يتح هلانب نم عوطأ هل هلءجام فيرش ةفيلخال مارتحالا لئالد نم اهنم
 زرط نمةيقدنب ىنلا ءاهز غلبت تناكو هدنع تناكىتلاةبرانلاةحاسالا عينج ةيلسأ

 هرمث يذلا في رش هفيلإلا هبلاج ىلاوموب لكىف بكري ىثياعتلاناكو نوتجنمار
 نيذلا لئابقلا ءاسؤ رلعضبقلل مهذفنا نم ءاينا هيلع تدرو ىت>هأباطع ةرثكب

 ربظ هل بلقف دافصالا يف نينرّمم م ءىجو فيرش ةفيلحلا عم علض مذ

 دحجأ ىلع لبق نم ةدهاعملا ربرتل نيرشملاو ثلاثلا مويلا ىف لسرأو نهل
 ب آس سى[ اة[ حته



 كفك

 ىلع واح ىلع ةفيلأعا فاحو هجوالا هذه ىلع ًايهافش قاضألا مث دقو
 هذه ىل#كن ل نأ فيرش ةندغلا لت نول تأ سرشلا يملا

 هلباق يذلا يشياعتلا لزنم ىلا هعم افبرش ةفيلخحلا بحطصا مط ورشلا

 ىدبملا نا هل لوقو افيرش ةفيللا قناعيو ىكس ذخأو مارك الاو ةلجتلاب
 ىلص ىلا ناو فيرش ةفيلخلا بلاطم ةباجاب هرمأو ةرضملا يف هءاج

 اطرش لدب ال هاا مججلا ىلع ي *ءاعتلا فلحو هب هاجروا ملسو هيلع هللا

 ىلا في رد ةفيلْلا فرصلاو فير ةفيلخلا هيلع ابطرتشا يتأ طورشلا نم

 برأعا نع فكلاب سانلا ىعأو لاير فالا ةئالث ىثياعتلا هل لسراو .هراد ١
 ةقعاصلا مقوم عيمجبا ىلع كلذ عق وذ يشياعتلا ةءيب دب دجتىلا باهذلاب ءاسؤرا ريعاو

 افبرش ةفيلخلا اومالف ممم صتةيس ىشرعتلا ناو ةعدخ كلذ نا اوملعو

 ةلاحتسسا ممل دكؤب ذخاف ممتروشم نودب حل_.ملا ماربا يف هعرست لط

 نع اليبساو دمي مل م مكلو هلوشب اًؤزوف مسهنم ماقتلالا ىلع يشباعتلا مادقا

 مارك الاو ةساشبلاب مل ىذلا يئاعتلا ةميابل هجوتلاو برا نع فكلا

 د مقاداندروأ ينل ل اب ءفولا ىلع ممل فلحو مهنع امنعو
 ةخوةقاعلا نا اونشساو

 نك ثيح رديشلا ًردضم ةلاصملا يلا دمع اش رنش ةفيلخلا نا لاو
 كلذل واح د نعد صصأب م وب نا ىلع اصف بج رربشرخا وأ ىفهياععامجالا دعوم

 .طابحالةطيملا يشياعتلا ذخاودلاف ءاس نكلو سانا| هيلع عمتجب ثيح لجالا

 هلك كلذ

 ءايحالا زاتجاو سراف فال ةّس وحنىف ىثباعتلا بكرييلاتلا مويلا ىفو
 | لزانملافامسهب ناسرفلا صو فيرشةفيلألا مم نوضقتتلا اهف نكسل ىلا
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 هيأع فن رش

 وحنو سراففالا ةسمخ ءاهز اوناكو تاتا ولح ىلع ةفيلملا عج دقو

 انلىص نيذلا م 3و مغد ) هنريشع نم مرلكو ةلاحرلا نم فال ةرشع

 ةفضلا ىلا يآ ةزيزج نم رهثلا زاتجا موي ىدبملا عياب نم لوا مهلا لعمالكسلا

 ( ريدق ) لابج يف هورصن نيذلا مثو ةيبرغلا
 ةفيلخلا لزنمب اوطاحأف هتلئاقم يشباعتلا قرف يلاتلا موبلا ةادغ يفو

 و رمتساو نيّشرفلا نم نارينلا قالطإ ادا و تابإلا ميج عيج نم فيرش

 ىلع هفيس اىهاش دمحاس اش مجهواه دحأةب اغةحش (ملاذ قررظل : نيتعاس

 نيروعذم اولوف يشاع :لا ةيدابج نم نتا

 ضرمب في رش ةفيلخلا عم ولح ىلع ةفيلخلا ناك لاتّملا عوقو ةعاس ينو

 ىنأي م ىهو حلصلا طورش هيلع

 هتانار فيرش ةفيلخال داعت ال و

 رهش لك ىف لاير ٠ بت ص هل مفدي أي ا

 هيفكي بتم يدهلا دالوا نم دحاو لكل 2 الات

 ضاةتنالا ىلعاش رش اوعاب نيذلا لك نع ىثشباعتلا وفعب اعبا 5

 طورشلا هذه ذافناب ولح ىلع ةفيلخلا دهب اسماخ

 شتم هنال هيخأ ةرازو نرع يئباعتلا وخأ تويم لود افا ظ

 داليلا يرش 2 ماظل عينج ببس هالوأ| ١

 لعدمأ م الثبالا ىضاق ل ًاعلاس

 فب رش ةفيلخلا ةوواشتلا نود 1 ىثباعتلا عطقب سال 9

 (هنحس رثذانل م دق ' يذل (ّ لقز دلاخ د حارس قلطي أعسأت
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 لرتم نيب ىتلا ةقزالاتلوحو فيرش ةفيلخلاىلا اودضنن ال ىّتَح جور نم

 زان طواتشإو ل راما ىتانتلا لزنمو يئرخ اةيلفلا
 تافومل#م نأ نم قثو يتح جرخمي مف هني ْ دقو ىشثاعتلا ناكو

 قصالملايدهملا لزنم رادج ىلع سراتمةدع ثقل و هيلا لصن ال نيضعمتنملا

 مهم سرأف ةياقدا) فو ةراتلا بولق ىف سعرا عقوو فيرش ةملخلا لزنل

 نحلست ءاسنلانا ىتح نيضقتنملا نم امظع انليم سا 0 غلبو نافد رك نيدصاق

 أسراف نيسمخ وحن ىلع مهنم ةأرما ةئام تم>ه راما 0 فو لاجرلا عم

 أورفف ىهاب ابرض 9 وعسوأف رهلا فض ىلع مطويخ نومسل اوناك ةراقبلا نم

 تاسمحتملا ءاسلل ةميلغ مطويخ اوكرتو

 يلا لسرلا لسد رب يشبا اعتلاو ضعب نم مهضمإ) س رتحمممليل سانلا تاب و

 مالكلا هل نيلبو فد رش ةفيلخلا

 شيال رقم لع نم 2 ةقلطل لامر تنفي لسألا تشتت قو

 : مهتعتمأ ضعب اوبهنو مهثةأوم نع مثوحزحز يت>
 يدبلالامتيبل ائيمأ ناك يذلا ناملس دمحأ فيرش ةفيلحلا ىلا مضلاو

 .نام ردمأىف ىشاعتلا ىلع دفودق ناكوة|قن د يف لئابقلاءاسؤ و نم جرف د ديعسو

 ءارمأ دحأ دمحأ نببياش اضيأهيلا مضناو ةلقثد ريمأ ميكدلا سنو. نم الظتم
 ةفورقم هماققإو هئيسورف رابخأو ةئقف نامع عم ناكو نيروهشم ا ةلقاندلا

 نك اوس لهأ اهم ثدحت

 ضاقتنالا اذهىف( قورافلا ةفيلخم ) ىللاول- ىلع ةفيلخلا فقوم امأ

 ةفيلخال رظي ناك هبال ىثياعتالةنطابمو في رش ةفيلخلل ةءلدخ فقوم ناكف

 ةفيلأ ا ضاقتنا صاب ىثباعتلا رب_خأ ىذلا وه هنا لاقو هعم هنا فيرش
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 رهش نم نورشملاو عباسلاوهونامرد ماب هيف نوعمتج الجا كللذل اوبرضو
 مهرتكاو داوتلاو هوحولا نم ريثك ةعيببلا هده يف لخدو 1.5 ةنس بحر

 ىناثلا ةليل تناك اذا يتح هوريد امم املاع نركب م ىذلا ىثشبامتلا بزح نم

 ةلأسما طهغنقوأو سيساوملا دحأ هيلع لخد يناثلا عبر رهش نم نيرشعلاو
 نا ىلا ديسلا هءسا لصالا لشد وهو نافد ا يلاهأ نم الجر ىعدتساف

 بهذا هل لاقو ىدهملا هفاس ىفوت موب همياب ناسنا ل دأ نكو يلوا ليس

 هن ىتريختو هربدامىلع فقث نا ظرش ىلع ديرب ان هعبابو فيرش ةفيلخلا ىلا

 ديرب ام لك هنم معو في رشا فحصملا ىلع هدهاعو فب يلا ب هذو هعاطاف

 يوذو بوعي هاخا ىشيأعتلا عمش هب هن هريخاو هيلا داع مثهيلعف وقولا ىشامتلا

 ةفيلخلا ىلع ىشاعتلا لاجر مجهم نا 1 مهيأ ر رهف الا يف اولوادتيل هتبارق

 بورضملا لجالا لحب نا لبق مبعاوضبقيو يدسهملا دال واوا
 ةفيلملا ايلعاف ىشراعتلل نيمتاكنايلتندلا هءراب دوم انبا ىدمجأو ىزوف ناكو

 هسمأ مامتا لعد ودهأم نمم اناك اممنال يشياعتلا ىأر هيلع عمجأ امب اغيرش
 سانلا نيب 1 اشف يناثلا عيبر رهش نه نيرشعلاو ثلاثلا مويلا ىفو

 تورت هراد يلا مث ركسعم نم فحزلاب ةيداهجلا ىلا صأ ىف ثاعتلا ردصأف

 ف مهفداصأم لك اوبهف قوسلا نم املوح امو ( ةدروملا ) ىلع ةرام ةيداهجلا

 ىثبامتلا راد ىلا اولصو ىتح مهقيرط
 ةلقاندلا نم مهلج لتاقم فال آ.ةرمشءوحن في رش ةفيللا لزن ملوح عمتجاو
 ل دمبب ال ىشيامتلا لزنمناكو نامرد مأ لوحيتلا ىرقلا ىلاهأو
 نفي نيذلا ناكسلا ريك | دحسلا ىف دشتحاو رتم ا نم ربك اب فيرشش

 هب نم مثمو دجسملا با وأ لعفوقولابةبداهملا ىماف هودع عم مهما ىشباعتلا



 فكل

 ةفيلملا ناكف يدبلا ةافو ذم لاما تيب نم ءاطملا مهنع عنمو هءراقأو

 ناك امل ةبسنلاب ديهز ردق وهو لاير يتئام غلب | أ ار ىلعءعل فب رش

 ناك هنا ةّميَمْللا ذا رهش لك يف هايا هنودقن اوناك مهيلو يدجملا مأيا يف هلوانسس

 يغياعتلا أك لذ ىلع دزو اباك ةنسلا يف رثك الاىلع اثالث وأ نيترمالا هضبب ال

 نبا عم كله كيسذلا شيملا اهمها يتلا هشوبج عزوو هدب نم هتايار عنا

 ةبرصلا دودملا يف يوجنلا

 (ةيمزالملا) مسا مهيلعت حطب هتارق يوذنم سارح فيرش ةفيلخلل ناكو

 نمجرخالت هب هب نوطيحنو ةلبوطلا بارحلا نولمحنو ةركلا لولا نوبكرب

 ةلججلاب ءو ٍقرشلا نادوسلا يف ةنقد ناممعل مهتحلا و هنم يشياعتلا مع را راد

 10 ناك يتلا ةفالملا تازيم لك نغ درع قير ةغيلطا حبصأ

 مهناف مانرك ذ نيذلا ىدهملا دالوأ كلذكو ىدبملا هبررق مايأ يف اهنم بيصن
 اينتعم ناك هناف يشياعتلا تن جوزت يذلا ادم الا دابطضالا ةبامن ىف اوراص

 طق هربصلو امل ماعطلا مدقو اهوؤشد

 نهددعد.زب ءاسنو ةيلوفطلا نس يف ءالؤه ريغ دالوأ يدبنلل ناكو

 اعوج نوروضتب كنضلا ةناه يف لكلا ناكو ةئاملا لع
 عوملا نم نوكلب اوداك 1007و ١.5 ىتذس ىف ةعاحللا تشف الو

 مووذ مب كرادتب مول

 تريغلوهيلا ان رش *اامىلا نادوسلا ةلاح تراصو ١١9 ةنس تاخد الو

 دالواو تركة نقلا متغا ىئيامتلا ىلع ةبئوال اوزفحتو نيلهالا بولق

 دالب ىلا رس ةاعدلا اواسراو ةصرفلا هذه مهبراقأ نم نودبطضأاو يدبملا

 فيرش ةفيلخلا ةسيابمو ىثيامتلا ىلع ضاقتنالل نيلهالا نوعدي ةريزجلا
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 لع كا ياالوماي هل ت تاق كيئقيفر 2 ةالصلا روضح نياق د

 اناف مباع يتيلو نأ اهغزع قوكا ن ةيلهأ يف تار كا ترانا أريما

 نييراقبلا كنيذل لاقو كحضف ميمم ةالصلا روضحو مهتيرتب مويا م وما
 ىتاقوأ رثك ايف اييناخو نما ترو الذ ةقر نم تصلخ كلذو هاكرلا

 دعل نمو لبق نم دما هلل و

 يذلا لالا اذه لثم يفةءوديملامايا رثكا اوضق سانلانم تائم دجوبو

 نيلكولا ءاضرتسا ليبس يف ةلئاط هور مهنم نينكو 0

 يقيعملا دوصمأا ناىلعلدب أمم اهيلعمالكلا مدش يتلا ة ةَق ؛ رطلا لثم مهس

 لاملا نم مهويج ينام بيرسنا وه ةالصلا 0 2 سانلا عضو نم

 نولوانس هناوعاو ناجسلان اف نجسلا صك لذكو ةراقبلا ءافمض بوبج ىلا

 ةريثك لاومأبابرانوناجسلا حبصأ يتح ةلئاط الاومأ نينوجسملا نم

 يدهجلا دالواو فيرش ةفيلذلا ضافتنارك د
 | وهو كلذ ىلا عام الام ام ءافللا ثلاثو يدبملا م نبا فيرش ةفيلم ا

 هدنع ةوظألا باص ىدلا ةافو لبق ناكو ( راركلا ةئيلخم ) بتل ىذلا

 هيلع يشداعتلا مدقت نع مش رلإ
 أ( ةءالث يدبملل ناكو ىدبملا ةافو دعب ىثبامتلا ىلع هضاقتنا ارك ذ دقو

 مموبأ ىفوت امل ةيلوفطلا نسيف اوناكو ىرشبلاو دمتو لضافلا ممدالوأ

 ا هنكماو هن يدبملا ني دمح ىشاعتلا جوز 3 ءا/ ةئس لئاوأ ينو

 هتوخا ديطضا ىئيامتلا نال روفتلاو ةهاركلا ال ربظن ناكف هراد ينهعم|

 يان نادودسلا 6 5# دج
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 يتح اذكهو هق صل 5 لايرلا عاب را ةبالثايض ر ىت> أمهملع ءاحرلا تدعأ

 نيشرف تقو لك نع عندا ترص

 انل رهظي ىل نالوش اناك ؟سءالو ٠٠5 يتنس ىف ةعاملا تدت-كاالو

 ناد_ةذو كنضلا ةباهن يف ىتنا مهل فلحأ تنكف شيعلا نم ةمس يف كلا
 تيشجتف دجسملا تحو م>الا نم ءاذغ تا وان موب تاذ يف تنكو توتلا

 لازتال كلنا ىلالاقو ىناهشو اهضغف الك تاّدف محلب تيذغت له يباحأصف

 اذه ريغيام كنم ودب مالسالا نس كيف اندقتعا املكو رفكلا ىلع ارصم

 تدزو ىنع ةمهلا هذه ىنن يف تدبتجاف كدحو محلا لكان كنال داقتءالا

 يذثجتلا مئامأ تلاد اهانوأ لك تام ديد ءانع ديو بتارلا امل

 انتم كاكاو
 يهو ةضلرم هتنب نا اموب ىل لاق اهدحأ نا ةردانلا هذه هبشد اممو

 يدبملا نال م وطرخلا نم تجرخ نم هتقذام يا هل تلف ركسلا يهتشل

 ابجمتف هلوانت داهزلاب قيليال ول ممط وذ ركسلاو ايندلا يف دهزلب ىناصوأ

 نء عمقلا نومسن اذكه ( ركس ل ) راضحا نم دبال ىلالاقو يلوق نم
 تنكمت ىتلاو اينللا دعبو همفد ىننكمبالو ادج عفت ىص هنمث نإ امل تلقف ركسلا
 تاقوالا مولعمو اهل سبالملا دقت ىنيةكي ىسفنيف تلقو هكرتب امهعانقإ نم
 تناك امبر ةبانج يسفن ىلع تينج دق نوكا محالاو ركسلا باب تحتف اذاف

 ىلع ةئيس اهبغم
 لئاوا يلا هب رجه ٠ .م 0 نم لاو>الا هد لثم لع تكمو

 ص 1 7
 ص 66 اريمأ ثنيعل ثيح 1٠١9 هنس

 نيد راقيلا كنذ تاج والا ر وضح نم سا ا تندم ل و
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 ترص ىتح تاعاس عضب نم رثكا ةحار هيف كردأ ال تنك ىذلا يلزنم ىلا

 نيدراقبلا عم تّمشناف ةحارلا ىلل ةجاملاو ميلالا باذعلا نم امل يئري ةلاح يف

 ةالصلا روضح نع هيف فلختاتّقو.لك نع نيلابر ار عفدأ ناب لك يضراطا

 نال وان بو ىلزئم ىلا ىعم نابهذي اناك امهمأ كلذ ادعو ديدش ءاجر دعب البقف

 نيربش لكدعب امهئاسنو امهدالوالو امل سبالم ءارشب ىتافاكبو ماعطلا يعم

 مهتريشع هيف ميقن يذلا ىملا ىلا امهدحا قالخإب نايحالا ضن قوة

 تاباطلا مهل بتكا هلكى رام لظأ صخش ىتئام وحن مهم يلوح عمتجيف

 | ىتوعدب_ مهاكو مهنم مهتات يتلا تاباطألا مهل [رقاوةئلخ تان مهيوذ ىلا

 ) مذ مق ر ةفيلخلا هعفد ىذلا ىبونلا)

 ةجرد ىلا فارطالا ةمكحم ( مودلا ) فعس نم ل مؤاسل ع :صنو

 نو رش ةب أ سانلا اهدذتو ةبلصلا ميجرلا نم م اهناك اهنم رطشال ءاملا نا

 ليولاو اهعي» ينافاكيو عوبسالا ىف اهنم ىناوأ عضبب ىنايت أب اناكف ءاملا اهف
 مهفاك او ىفرام«ىلا بهذاو ااا ك كف اهرتثن نم دعا مل اذا يل ليولا 6

 . امهلا اهنغ دوعأوئارش

 ةيناآلا كلتيرتشل نم دجأ ملو راهللا فصن وحن تيضق موي تاذ ىفو
 ةفيللا ربختسو سوحنماي ار فاك لازت ال كنا يل لاقو اظاتماف امهملا ام تدعف

 ناكو راجتلا ناشسا ا ترا لات ع رسشاو قوررع ىئمدلا دمك كالدب

 فاوالا نع 0 عرساف ربخلا هتربخاف يدخ ىلع ليس عمدلاو ابوروأ
 تملسا نالا يل لاف امل هتمفدو |بلا تدمف هسفنل اهذشأو

 ادحارألا رذالبش ا اراصت ٍجحراذتعالارثك او امهاع ا كلذ دعب ترصو

ضل كعل سم هيف ىروضح نع فلا ةالصلا تاو نمد تفو لك نع
 روس ةع



4» 0 

 لك ١ ا رام رد د

 ةيفيكحلاب نامردمأىلا تدع١»٠ه ةنس لل ءاوأ يفتررف ال ىتامدقت دق

 ظ : اهيلع مالكتلا سم ىتل
 ارم موق ىراق.ىلا ىثياعتلا ىنملسا نامرد مأ ىلا يتدوع موب ينو

 د دلواب )لاق يراقب كلذ نار الو هتروصةم فلخ ىتلا فوفصلا يف

 ىنتلخ اذكه تاقف رفاك كأم ضيِبأ كلهجو اذاملو ةثملا مخض تنأ اذال
 01١ لإ ىب يهذو ةجاللم تلقب قلي رسو يحال لا لاق قلاخب

 عم ءاشملا مامط لوانتو
 ىذلا ىراقبلا كاذ يناجي تاولصلا ءادأ تأدب يلاتتلا مويلا ىفو

 ولو دجسملا نم جورألان ..مينامنع اناكف ىتسارحىف اما 0 هيلا مهلا

 يبكر ىلع امناج ايل| ىذا الف ةحارلا ذأ نم امتع م ءوضولا ةحاح ءاضقل

 كيلسا ةفيلأ ناو رفاك كلا معا( فيرا دلو اي )اموب يل الاقو ىلصملا ساجي اك

 نع فاختلا لع ردقا الث 2 2 ل اتيضو موصلاو ةالصلا كملعنل انيلا

 لاعاد رأ وحغ بونملا ةهج دجسملا نع دعب يلزنم ناكو دحسملاب ةالصلا

 ةالصلا ءادأ دمرو نيتعاس وحن رجفلا عولط لبق ىلزنم نم جرخأ تنكف

 ةالصا دوعأ مث سمشلا عقترت يتح ( يدبلا ٍبتار ) ةءارقل سلجأ
 نولصي اما منال ىف رعلا باسحلا ىلعرامنلا نم ةنماثلا ةعاسلا ةءابن لبق ربظلا

 ضع. ينو رصعلا نول صب نيتعاس وح دعبو ةءشاتلا ةءاسلا ةءادد يف ربظلا

 برغلا ةالصصو ةعاس و بورغلا لقالا رصعلا نول_صيال نايحالا

 بهذا كلذ كمعلو ةعاس ع وحن سيلا بو ىغ كعل نوكت نلاغلا ف



 «دملكا »ا

 هوكسماذ« هللا لعءاهباخ» هلوقب اهطدبآساو سمرتلا عين ىلع هنادن يف حرف هلك

 لثمو لوالا كدصتم ةلمجا هذه دصق كنا هل اولاق نا دعب هوداجو ايناث

 ىف لاق ةربزإا ىف دحاتلا ذدِ ماما نااهنمو فولالاب دب ريثك ةرابعلا هده

 فليال راق ل رحل ودل هم نال انلاح لّوحمبالا » ةعا ةيطخ

 انيلع مدأ مهللا )لق اولاقف ل وقأ اذام محلل لاقف ةقاسلا ةم وكملا ةدوع دصق

 كلذ مِرَتلاف « لاملا اذه

 ةياتك ف ئاظو اولانو نييودمملا دنع اومدقت نيب رصملا نم اريثك نا ىلع
 ةبرخساةض ع اونآك مهاالا شيعلا نمدغر يف اطساوب اوناك ةمج ةيعانصو

 رفسلا نم نيعونماوناكو ءاضيب ممرشب ناولأ تناكثيحةماملا نم ءاردزالاو

 رادها اروشنم بتك يئباعتلا نا ىتح رصمىملا اورفب اليك ةيلامثلا تامل يلا
 ةتاس نامرد م 1 ةداب لايك ) تايجر ههج يف دجو ىرص» يأ 8

 امرش لايمأ

 ةلباقملا هذه ىف هدب نيب تلثم امل يثباعتلا نا ركذا نا ىنتاف دقو اذه

 تمطقف كنور< نظام لعهو كنأش ىف انل اوبتك ىراصنلا نا يزوفاي لاق
 مسقأ ىف ناو ىغم اهف صالخاب مهتمذخ ىتنال ىتنوبحب م تاقو مالكلا هيلع
 مهم دخ نق اذا ينال هن 4 مدع 0 دشأ صالخاب ك.ءدخأ يفنا هللاب

 ىذلا مالسلا هي اع يدمملا ةفيلخ تنأو كمدخأال فيكف رافك مو قدصل

 اذه ٠ نم أبرط ليامتو كدضف مل-سو هيلع هللا يلبص هلا لوسو ةفيلخ وه

 نيلكولا ةقبر نم ًاصالخ اهب توجر يننال ةرامالاب تحرف دقو اذه
 ةئماوتس ةده عضل مهما ذع نم هتيساقام رك ذ ءىجيس نيذلا دجسملا ىف يتسارح |



 شلل

 نييرصملا همودل ةنسحةءوطاذ ةيودبملاب كسلا ةدش نمدهيف وهام عمناكو

 ررغلا مع مقدام" ريثكو ال وؤدل دربال ناكىذلا يثنامتلاد نع مهنعمفادب ناكف
 اهلخاد نم اونكمتبل ةيودبلا ءالون اوسهاظنن نأ مهْنم ديرب ناك هلا ةلمجبابو

 تركذ دقو املع ضبقلا رينا ن كمال يتلا اهفاظو نم ريثك ىلع اوضبقو

 اذكههلو هءاجأف كلذ نعهلاسف ةراجسلا نيخدي لثعاد# ينباو ًاردئامدق ايف

 ىعم عنصي و لمعلا اذهل ثم ىلعىملا اذه عالطا ن مينردح ري اويبأل عش

 يلع ت ءاْط هريغ الع فقو ول هالات ه لثم نا عم ينردكيأ يش

 اميلب اررض
 يهوةبودبملا رسا يف اهملع اوناك ىتلامملاح انهركذت نيب رصملا'ركذ ىلعو .

 تبي ين ةيباتك فئاظو اولاث مهضعب نأ الا اهتيساق يتلا ةلاملا نع لقتال
 شوطرألاةئبمتو دورابلا ةعانص فئاظو مرضعب لاثو ججارملا لامدنعو لاملا

 عرثكأ ومهم قيرفو مدقن اف كلذ ىلا انرثثأ دقو ةيرالا تاودالا راسو

 ريثكحتفو ةبفأن نبمب اوفرتحا رسالا لبق ةيماسلا بتارملا يوذو طابضلا نم

 ريقحتلاو دارطضالا ةلاح ىف مهلك اوناك كلذ عمو زيلاو ةمعطالل تننا وح ممم

 ىذلام-مربشل ضامب يوس ببس نم كلذأ نكي مو نيينادوسلا 2

 مهتسج لعادل
 راص مث ايرصم اشيواج ناك الجر نا ةكحضملا بئارسغلا نمو

 هكسمأف ( جرش ) لوقو قوساا ىف هود عفري ناكو « سمرتلا » عيد

 لاوزو كرتلا مكحةدوء « جرفت » ةماكب دصقم كناهل لاقو قوسلا مك اح

 ةئام داخل هدلجن صاف هدصقبال هنا فلحو ليوأتلا اذهنم لصنتف ةيوديملا

 ِ ظ هنإ م جرفاال 6 جرفنال 2 هلوق حعيدصي ناك داجلا ءانثا قو ةدلح
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 ىلا عرفا 3 هب ودبملل صالخالا ْق الكم مرلك ن 7-0 رضْلا راص ول اذحاب

 تحرخو ةيادو ةيبلس تعرسافىزوف مههاربا ىرأال يلاملاقو هراسلو ةنيك

 فسودانل نيصلخلا نيقداصلا نب وخالا ىرت امأ يزوفاييل لاقق فومهلا نم
 رثك أ نايضقي اهرث لأ امبلعف تافو اب تيدا البف هعمج ديسلاو روصخم

 اصالخادشأ ىنلا يالوماي تلقف ينور ريغىلا .مسوفنحانرثالو يباب ىف تقولا

 مث ةجاحا ىتتمزلا دقل لاقو تكسف امهتبرق اك كن. ينرشال ككلواج

 ضرالا ىلع اتءاغأ اهروتو از عدلت بئاكز مل عيرأ انتاومدقو انتسلح

 ًازج لعخأ نأ ذيرأ ىدينسأب هلت تلقفا هلك انو تارتلا نم رتتانن

 ءاشام ينم لك لمحيل لاقو كححضف يت» لآل اكربت ثلا نم

 ىلع اريمأ نوك ال ةءار ىتاطغأو كن ردكساوانأ يناعدتبسا لك الا دعو

 كبردنكسا ىلا مفدو نييماظنلا ةموكملا دنج نم اوناك نيذلا نييرصملا ميمج

 ةلاحر مهنايح نوضقب نيذلا عاعرلا يأ ( ةبلملا ) ةعاجج ىلع اريمأ هلعجو ةدار

 ىلع تونئتبو فوفدلاب ميدضملو ةدرقلاب مهسضعل لوسنلاب نوفرتحبو || ٠

 عفدو ( ماشلا رجغ ) مساب رصم يف نوفورعملا مو سانلا نوكحضيو امناهن ||

 ىلع اريمأ هلعجو ةبار ( للوش هزق نسح ) همسا لسصالا ىدرك لجر ىلا
 اضيأ ناكو ( قزوبشأب ) نييماظن ريغلا ةموكملا دنج نم اوناك نيذلا
 دلوملا ينافدرك لصالا يرس.٠ ( نيسح نسح ) همسا رخآ ريمأ نييرصملل
 يناودلو نيذلا نودرصلا مد( ديلاوما ) ميمج ىلع اريمأ يدبملا هنيع ةأشنلاو
 صالخ الاب سهاظتب اللاص ًاعرو ابق اذه نيسح نسح ناكو نادوسلا ءاحا
 ةيودهملا قظومو ءارعالا 33 ءاسو يشداعتلاو ىديملادنعةيلع دلو اذ هبوديملل



 يا 2

 ا 97
 ميلعمالسلا د هلوقت مادي هلو وح سانلا دشتحا هيلع دعص اذاف ةعنللا ريغ يف

 مىظعلو ديرب اع : مرصأيو ءاش اع أع موملكي من هتبح لودريف « 6 1| باكأاي

 هل مؤالو لدبتو سانا بولق هيلع ترينت يشياعتلا نا لوقلا ةلجو
 وحر . انالشا رظتل انديو دالبلا ءاحنأ 2 قف ةروثلا د ترسو ًايضنن

 أحرف ض هنارو ند

 أرمانيير صملا نم ةعامجو باول اع

 3 0 رحبلا ف ) يارا كوز هبرق نكد تعءحر امل ي تاق

 موق ىراش ىلا ىشاعتلا طابع يعوجرو ( معو ) ىلا يبوره

 هتيساقامناب يت اوسو هرسا ىفت اود سمخ تلالظدقو دجسأا ىف يتسار

 ةفصلا ىلع نادوسلا ةلاحو ةءرجه ١م. ةنس تلخد ىتح تاونسلا كلت ىف

 اهانم ىبلا

 دالوأ عيمج وعدي ةفيلخلا نا لوقب ايدانم انممس مايالا دحا رضع فو

 انعزفف بوةمب هبخأ راد ةحاسىف دغلاةو>ض عامبجالا ىلا(نييرصملا ) فيرلا

 ىشداعتلا نا كالذوانبيصي أوس اهنادغ يف مقوتن ةليوطةليمب اننبو ربخلا اذهنم

 ىغم اهف هئاوعد ضعب نأ مدقنو ههركذ سعال الا انوعد.ال هنا اند وع

 00 1 | لاح تنكو بودد هيأ لزيمقاتستجا دملا ةوحض ىفو

 . || ءاج ةهنه دعبو لجر فال ةسمخ ءاهز اوناكو نييرصملا نم نيدشتحلا

 ' || فسوب ىلع ملسف ةداهسثلا ىنماكب اننا وصأ انمفرو هل ًالالجا افق وذ يشداعتلا

 راص مث رشافلا ريدم ناكيذلا همج ديلاو ةبودبملا ةيجيوطلا سيئر روصنم
  يييطْس م ممم
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 ع ال هرسأة ادب ىف ذاك ذي رملا لامن الا دال ف دخول ا 0 1 انو

 ةريخ_سلاتارشملا ىف ثدي و هيمدق قوعش ينيعل تر دقو اهريغ

 ةيدحالا سبلب راصو ا ربسخ يف حبصأ و هذ اذ_-ه لك أهف

 فملاو ةيقرشلا

 مزلأ ىتح كلذ ىف غلابو روصقلا ني نم رذح دق يدبملا ناكو

 اهعاشرا يف اوزوات ال نا ءينلا نبدلاب لزانلا نوديشن نرذلا

 هراد ىري نأ ضنبلا ديدش ىغثياعتلا ناكو نيعارذ وأ عارذ نم رثكأ

 اهعافنرا ديزي ىتلا لزانملا ضمب مدهب صأ اماريثكو دملا اذه نعةعفت م
 كلذ نع

 ماما يقرش ةمدسا و اراد داش دّمف وه امأ سانلا هب لماعي ام اذه

 ةحاس ىلعوهيلع ةلطم هذفاون لعجو دجسملا رادج ىلي اهفارمدق داشو الّمعم

 هنأ اولوش نا سانلا عنمو دحسأما ىل سغ ةعقاولا 0 ةضرملا 2 نضارعتد الا

 هديش امدنا سانلل يشياعنلا لاقو كلذ لو. نم نورزءيةاْضَملا ناكو «رصق د

 ةلئاقملا ضار عتسأةحاس ىلا رظنيل ةءج ةادغ لك يف هيلع دعصيل لب هيف نكسيل

 دجسملا ىلعةلطم اناق اهرصتلا ففاؤن "ناعم « ةضرعلا ةفاشك »مسا ةيلع قلو

 رسجيال و هذفاون نم حوفت رطعلا حناورو هيفحساصملا مهئيعاب نوري سانلاو

 يارس ماج مدصهو رعقلا كلذ يف نكاس ىتلاعلا نراب لوثلا ىلع دحا

 امامحاهم داشو نام رد م 0 موطرآا نم هنا ودأو هضاقنا لقنو ةيرادمكملا

 نامرد مأدجسم يف هعضوو موظطر 1 دحسم ريش لكو هيف مدس هراد يف

 ةءاطخالهوصصخو ديد انابضق نم ةروصقع هطاحاو ًاقهاش ةانب هنوف داشو

 ىنأ.  نادوشلا (عمعو
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 ثتدملا ِ دوهلا لعش 6م لمع لك نع اك حبصيو دحالا موب رصع كم اهم

 لتقلاب ا:بذع نينثالا موب ىف كممكح ىلع ضارتعا ال مدللا لوقب وهو رهنلا نم

 فكتمي راصواضيأ ءانالثلاءوب نم مءاشتف قرغلاب اننبذعءاثالثلاموب ىفو بهناو
 ع وهو اكتم رشا 00 ءاعبرالا ةحيدصالا جرت الف دحالا رصع نم

 هنا يوعذد ابريذهومسواو شيواردلا نمةعاججهراد 5 هيلع لخد لاطاهذه

 2 اء كلي كلر مضغ مفرأ م للا 0 مد يتلو او 0 0 0 00

 ظ ةحيبص يف زال را ند 1 ايل 1 ءامزالا 00 اس تب مات طايسلاب

 ْ هيلع هللا ةمحر كلذ دمنىفوت مث سيلا موب
 | لبق ىذ نكرم رثكا فرتلا يف هتناطبو يشباعتلا كمهنا دقو اذه

 هيلا كلملا ءاضفا نيح أر ىذلا داك ثيحن ١ نمسلا نرم ةلاح يف راصو

 ىردملازاث ا ةقلخلا هودثم مسجلا ل نآك هنا انل مدق دقو هفرعب ال لآ

 ١مس.م ةنس ىف امأ هرظنم ةءانش ىف تداز ةريغص افوهك ههجو ىف تكرت ينلا
 : احب ناك نا دعا 5 كيسم راصف ههحو نعم ف وبكلا كلت راثآ كينغ دفق

 ]|| ةدشادمر ننال ىءارلا امهنظي ثيل ايع امه أك هائيع تراصواليطتسم

 ا
 ا
 ا

 امهْضاِس ر ارمجا

 1 | نمرذحو هنع يهد ىدبملا ناكام كلا ريثك ءايش ىشباعتلا لمف دقو
 ١ | نيدلا بادار و قنا ةداج نم قورملاب 0 بسم ىجرب ناك لب هلاعتسا

 1 | اه رعت انل قبس امرع العن سبلبو ًايقرش 0 يدنفلا ناكدقن
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 ريثك يشباعتلا ةءالو ىلع تضم يتلا تاونس عيسلا لالخ ين ثدح دقو

 لاومأ ةرداستملا ١و ماتملا انب قاضل اهاندروا ول ىتلا ثداوملا نم

 ىلع لوصمحلا اهب دصقب ةقلتخم اهنا لقن مل نا ةبفاثبابسال ءاينغالا نم ريثك

 ' سائلا لا ل

 نأ اهنم دود ا ىف ىدلا اهعضو يبا ماكحالا كا ىشاعتلا روحدقو

 ينأب ام هيف لاق ناخدلا نأثد اروشنم ردصأ ريدق لابج ىف ناكامل ىدنبملا

 فنالا ىف اعضو وأ رانلاب اقرح وأ مفلا ىف البس قاخدلا لممتلما نمار

 « طايسلاب ةدإج نيرشعو اعبس دلج

 نينا ةءوتملاهيف لعج رخآ اروشنم ردصأ نافدرك ىلع هناليتسا دمب 5

 يلو الو.را براش قاعي ةبوقملا هذه لثمو لايل عبس سبحو ةداج
 ناخدلا نم مرد عيرهنيب يف دجو نم)ةباطأاربنمىلعوهو سانلل لاق يثياعتلا

 ] ظ يدمملا هلاق امل فلاخ كلذو(نيملسملا ةمينغهلام عبج دخؤيو ةداج نينا دلي

 | هلاعتسات وبث طرتشا يدهل انا ةهج نمو لب طققف ةدوةعلاة هج نمهتفلاخ تلو

 لزانملا ىلع نومج, نيذلا سيساوجلاب دالبلا تالتماو اهاندروأ ىتلا هجوالاب
 اودرذتيللزألا يف هوطبض مهما نوعديو مهعمهنول مهمل عمناخدلا طبضا
 ابحرش لولي تاياكح كلذ ىف مهل راسبلا ىلوأ لا وم ةرداصم يلا

 نم ملعلا لها دحاناكلذوءىراقللةهكفت هداربا تيارام ةقش ىل لقنو

 يف راصف هتبارق ىوذ نم ريقك لتقو هكلم ام لك دّقف موطرملا يلاهأ
 موب نم ماشي ناك هنا ةكحضملا هناكذ نمو . نونملا ةلاح نم برقت ةلاحأ|

 جرخال هراد يف فكتمب ناكف موطرحلا طوقس هيف ناك ىذلا نينثالا || ٠
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 ىعدب ام اهريغ يعدتو ىوعدلا هذه كرتت نأ كوجرأف يراصن لازنال

 || يواعدلا باص نال توملارظتنا هلت لاذ يهذا امل لاقو اهرهتاف نوملسملا

 كاوعد لثم ىمدب نع فيكف نونجسو نواتق. نيملسملا قاوذال ةمئالملا
 تا هراد ىلا هواجو هيلا هبراقأ عرش 5 ىنارصن هنا ىلع لدن يتلا

 ةريسل مايأ كيعل

 مهديتعت ريغت سانلا لجو ةبءسمغ ةلاح يناوراص دالبلا لهانا لصاملاو

 نم دعا نع يشثباعتلا دع : مو امنع روفتلا اهوحن مهلايمأ تادبنو ةيودرملا ىف

 مهحلسو ( ةيداهجلا ( لبيعلا نم افولأ عج اذلو ةراقبلا هيراقأ ريغ يلاهالا

 ةيرانلا ةحاسالاب
 مزجأال تنك ناو اهداريإب اسأب يرأال ةثداح ربخ ىلا ين دقو

 هلتق ركذ انل مد ىذلا ىلازنلا براقأ ةشداعتلا نم الجر نأ يهو امحصب

 نادعلو الجر نبرشع ءاهز اوناكو هعم نأو هل نذاف ىشاعتلا ىلع نذاتسا

 رعشل ملو ) ابرض هوعجوأو هيلع اواخد حالسلا نم مهعمام سارا ذخأ

 يعدتسا اذاالا اممموندلا قم نذؤب ال ينلا هسولحةف رغ نع مثدعبل هنالغ كالذب

 ىف ةردأنلا هذه تناكو اوفرصناو هوكرت مث هيلع يمنأ ىتح ( مهم ادحاو

 هعم اوناك نيذلاو لجزا ىلع ضبق دفلا ىفو ٠18م ةنس ةدعّقلا ىذ ربش

 هنوع سانلا فجرأ يتح ي ةءاعتلا ضر دتشاو ءاوتسالا طخ يلا اوفنو

 لاركأ تيراشت ةدكو هلل يذ ربش نم يلوالا رشملا ىلا اضل رص ثكمو

 هذه هيف ببسلا نا ىري نم مهْمف لاجرلا كفلوأ ىنن باب_سا يف سانلا

 ضببقف ممليل يف هوشفاف امالك مهلا رسأ ىشياعتلاذا لوقب نم مهنمو ةثداحلا

 ضرع مهلوقنودبؤيو مهوفلاخب ىلوالا ةباكملا اور نيذلاو دفلا يف مهملع
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 بوأق يف تين نكسلو متريس ءوس نم نونقأتيو مسملاظم اعز لح

 ْ قلاعىلع أهلك ماظملاةعبت نومل وب :اكوىدمملا 3 هود دامتعالا ٠ نمةيق نيلهالا

 دم و ول> ىلع نيتفيلحلا دحأ ةعيايع هملظ نم صالخلاىف نوعسو ىشاعتلا |

 نم ةنبارتل رظن كلاذ 'يف اهنم قثوأ تناك ريخألا اذه يف مهلامآ نأ الا يرش

 م - ىشافتلا دل ود يف ١ ظح صعل هل ناك كاذ نال ويدبملا

 ريثك ماق ينباعتلا رظ نم مهباصألم طرفل سانلا نا تاكحضملا نمو
 نومورب ا 0 0 ىبيع حيل هنأ م

 ( تالتل) ىف هريس ةر ينلادع م ريثك هيف رهظيوالا موب رعال

 ايعدم ( عماج ليلخ ) همسا موطر ا يلاهأ نرم يرصم لجر ماق دّقلو

 هلع نافع نب نلف ةفيلخ هي 1 احا مدعو هيلع هللا ىلبيص ينلا نا ١

 هيلع ضيف لاومالا نم لاملا تيب ىفام عيزوت هىمأو ناوضرلا بئاحسن

 هل لاَمُف همع تنبب اجوزم ناك ثيح هفرعب ناك يذلا ىثباعتلا ىلا قيسسو
 هلوسرو هللا نم ىنءاج صأ اذه هل لاقو هرهثاف هيعدت يذلا !ذهام ليلخاي

 تيب يف نك اس هسم ىذلا ىنإلا ناو نونجم هنا ىشباعتلا لاف هلهجتال تنآو

 هلئيسقلطأ 9 تاونس عضب هيف ثكف لاما تب نجسيملا ه اويهذاف لالا

 هنونج ةلاح ىلع رمتساو

 هل ةببرق عم نكسن ( سورحم ) همسا يطبق لاملا تدب راوجب ناكو
 دعصف ةنجب لجرلا كلذ بيصأ موطرملا يلاهأ نم اههالكو ( ةيفطصم) اهمسا

 همم تندف ( سجرج يرام ) هنا الئاق سانا ىف بطخو ةيلاع ةبار ىلع

 انبأ ةمهت اني قصلت, هذِج, كاوعدي كلا سويرعاب هل تااقو ةروكذلا هنن



» 5١ « 

 ىنثياعتلا نأكو امنصفص اعاق دالبلا تخبصأو امناكس راشعا ةعست ةدقاف ةعاجا |

 هيلع يلاهالا ةرون نم هكلم ىلع انما يسمأ اهب هنال ةجيتنلا كلتب ىضر امنا ||

 ةببصلا تامطاقملا ىف مهناكسا و ةرامبلا هب راقأ عيذ را كار

 راطمالان ال نيتبضاملا نيتتسلا ىف ةعاجملاب بصت ملاهناف نافدركدالب امأ 1

 سراف فلأ رشع ىثا وحن امل لسرأ يشاعتلا نكلو ةريزغ ابف تلطه |[

 رخآ ءاج امو ةليلق رهشأىف اهتالوصحم اومهنلاف دارج اراشتنا دالبلا يف اورمشتما |

 ةيشاف ةعاحلاو ٠ ١ يه 3 تاخدوتاوؤالا راطما تذعانعا 6 ١ وا/ ةئس ْ

 مقا رفو ناكسلا نم كاله نم كالهو اهعرطملا ندحلاو نافدر 5 لق ميلقا

 لابملا ىلا | لو ,
 ةيودهلا نا اهيادد شم ةينادوسلا ثداوملا لعاومقو نيذلا ىربو |

 ابشوج تم داو كلذ كعل ةعاق ال مم و ١ ا ةقاف كف اهرصأ ىثالت ]

 ىنايسو رصم دودح يف ىوجنلا نبا لتق ١٠.5 ةنس ىف تاهجلا رثكأ يف 1

 000000 مرش شوارد اومزه نيبلايال نا ]

 ركذب ءءء ريغل 1 ءاليتسالا 0 تردنل ا ٠.٠ د يف و نادوسلا ْ

 ءارمالا رثكأ ؟س.ةنس يف اهلا لسرأ دفهحتف قبرط ينهتفداص امل ةبسنلاب ||

 مهعارج :,ءوفعلا | ولاسوامل مو لوص رعب ةلشد ىف نيطلا 1

 كلدب وذالملا اومعدو فرتلا يف اوسمغاا كم ةراق !اهموقو ي املا أما

 نك د_هف كلذ 2ك وه وادبلا و ةءاح_ غلا تافص نم مم ناكام | ودمو

 لو لكلا ْنآك لب ءالولا 4 نوصلخ ةناملا ف ةس+نهالا ند د>وال
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 نادوسلا دالب يف دجوت لو ( ريمش يداو ىرق ) يلاهال عقوام اذه

 ساقي الاثم اهثداج اندروأ امئاو يرقلا هتاهل عقؤام لثم اهل عقب مل ةيرق اهلك

 هباميتسا نعماقملاق يضل يرقلا ةيقبب قاحام هبلع
 يرخ ىلا دلب نم اورفاس اذا ملا شي واردلا دنع ةفولأمادئاوءلا نمناكو

 ةيشاملا نم مهقيرط يف مهنداصيام نوحبذب لب ةريسم الواداز نولمحيال
 نوذحارو ةذغالا لايق هنودحاك نوذخأيو ناكسلا لزاخ ن1
 ةيذغالا مهل نومدقيف رباكالا لزانم يف داوقلا لزنيو مهباود فلعل بوبحلا

 لأملا اولوانت اذاف ممل اشرلا عفد نم دبال لب كلذدنع نوه مهتيلو ةرخافلا

 اهل اولحتلا نأ نودب دلبلا وأ ةبرقلا نع اولحرو ةمعطالا نم اًؤاشام اواكأو

 لهأ ىلع منلا ربك أ نم كلذ ّدع ءاسنلا يب_سو لاملا ذخأ اهب نولحتسم ابابسأ

 مؤاسننوكتال نا مم باس الهذه مهتاجن نوك:لاوحالا بلاغيفوةبرقلاكلت

 تناك اذا امأ ممتايرورض ضعبب موقبام ردقالامهلاومأن وكتالنأو تالي

 هيف نوقوذل موب نم مل دب الف تايرورسغلا نع ادئاز لاملاو اناسح ءاسنلا

 ميلالا باذملا
 لينلا ةهج يلا ايارسلا ىدحا عم رفاس نيدرصملا نم دحاو يلا لّقنو

 ةناع نامرد مأ اوُوَداَغ نا دملمجنأ لتاقم ىلا ءاهز شاواردلا ناكو ضسالا || |

 ناك اذكهو مثلا نم سأر يتئامو رقبلا نماسأر نيسخو ةئام اوحبذ ليم

 مهيافك ريغانم نوذخأبال اوناكف لالفلا امأ قبرطلا يف مولباق يتلا ةيشاملاب ميلعف ||
 تناكو اهوبهق ةلدفلا نارجأ هيفو قاوسالا دحأ ىلا اولصو موب تاذ ىفو

 فو رأ فالا ةيالث وح

 تيس تحبصأ ؟بهمب ةنئش لئاوأ يف ناذوشلا دالب نا: لوثلا 0و
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 هلك نادوسلا تمم ىتلا ةعاحلا ادع

 نكست ينلا رئاشملاوةريغصلا لئابقلا باصأ ام ليصافت ركذن مل نحنو
 مجح نع امبمجح ىل_ةب ال نيمخض نيدلم قرغتسس كلذ نا انملعل ىرَقلا

 كل نودروم نحناه و.هلج كرتبال هلك كردب ال ىذلا نكلو اذه انباتك
 ركذب اد-ثو نادوسلا باصأ ام ىلع اليلد كا نوكيل ملاظملا كلت نمارزت

 لومنف< ريعشيداو يرق د ةبداح

 لحام عضب ةريسمأب موطرملا يترش بونج ين ةمقاو ىرقلا هذه
 ليصاحم د رفة أو لاما: ةريثع و قرزالا لينلا نع دعبو

 فارغلا ةنابل شيواردلا نم ةءاجج اهلا بهذ نطقلاو ةرذلا نم ةرفاو

 لع دازام اهم | وك ذف ةيشاملا ىلا ميه اودمو ىرّقلا ىدحا اولذد 9

 اوكرحالو ناكسلا مهطرتمب 8 توببلا لخاد م ةيدغالا اوببم مينا

 | نم اوثبعو ءاسنلا ىلا ممدبأ كلذ دعب اودفمهأشو موكرت لب مهعنمل انك انك اس

 باذلا هضرع نع مفادلا ةمنقو مبهوجو ىف اوفقوو دئئيح نولهالا ثهف

 نيلهالا اوبرضونايفطلايف اولبو ءادتعالا نع شيواردلا نثني لف هعرح نع
 نيش رفلا نيب برملا تبشنو نو ريثك مهم حجو لتقف مهم طمسف ةقلسألاب

 ظ شواردلا لاتق ىلع اوبلأتو مهضعل يرقلا يلاهأ خرصتساو ءامدلا تلاسو

 ١ نورب-خ اوثع كانهو رهلا ةفض اوغلب يتح - نيروحدم مهمامأ اورف نيذلا

 .[|| هوربخاف اوداعو ةعقاولا لخت يلا اوهجوت باونلا نم ةسمخ لسرأف ي ثياعتلا

 ْ مئاسن خو يرقلا كلت نئسلاوما ةرداصمب هوم ردصأف هيلع اوفقو اع

 | هيون "انام لكل اوخدضرب و يدا ش ثبوارد اونراح رافك م تايبسم
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 ظ ب ا

 هريس ءوسو هتظاظف ببس الا 1

 يشياعتلا بضغ ببسل رطحلا نم هل ' قدحأال اكردم هنقدنامع ناكو

 بوعي هيخال ع , يتلا اشرلا ريغ هؤفطياال يذلا

 ناكل لقد نال 3 ىهوأ موار 4 ةقل تادحم ةصق .انه دروأ نأ ندحيو

 هريسيف جرمف ةلسك نم ةبرقلا لابجلا دحأ يف لاملا نم اهظعردق أبخ دق

 افلا نيس اهنم عزو لاير فلا يتئام وحن ذخأو لبجلا كلذ ىلع ةلسك يلا
 يف اهغلب ثيح نامرد مأ ىلا هعم يتابلا لمحو ناوعالا نم هعم ناك نم ىلع
 ىذلا ىنياعتلا ىخأ بوقميل لاير فلا ةئام هنم مفدف ةدمّقلا ىذربش رخاوأ
 ىشاعتلا سمأ ةجملا يذ ربش رخا , يفو .هنع حفصف يح تعبد طا

 | ةلسكو ريرب نيد هربتا ره ىلع ( هماراد ) ةهج ىلا بهذب نا ةقد ناثع

0 (ّ 
 ةنقد نامثع ردانف اهجاتن نم اوناتقيل مسغلاو قبلا نرم سأر ةثام وحن

 ركذت ةيهأ هلدعت لو بهللاو

 اجا لف كلذ نحب ناد وسلا هكاخ
 باغتلا ىلع ردق فيك و كلما ىثياعتلا دبتسا فيك مدقت ام كل رهظ

 لابجلا اهلحي ءونث ملاظع دالبلا قه فيكو هواوللا لد لع

 | ناظيالو رامدلاو كالملا نمةرييكلا لئابقلا ضعبب قاحام انركذ دقو

 | اذعيو رض نت نللب دق ىرتلا نكست قللت تملا و داروغسملا لاقل نا ىلا

 جريبكالاا لئابتلا هتلا امع لالا فيلا ىمامصت تلانابظ فراط ن١

 يله - قادوسلا هب و
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 ًافقاو نامثع- ناكو ءىث ىلع نوولبال نيمزهنم اولوو تافوذقملا مهمدصف
 18 قل ةفاسك : مهنع دس مهلتأقم ءا ءارو

 ةلسك اودصقو مءاسنو مهتعتمأ ن م فخام اولمتحا ةعزملا دمبو

 ركوط يلا ةودلا مدّتن لو نبي رصملا نم ريبك ددع مهنفارم نع فلخلو
 داو ا اولمخ ليلا ىف نام هلع ركب نا نويرصلا نيل
 || ركسعم يلا نييرصملا ىرسأ دحأ راسو حابصلا جلبت يتح منع همفدل

 هتمفا ص نع نين ردم فلختو هنقد نا رارشب دئاقلاربخاو ةبرصملا دونجلا

 أ حابص ذنم ةلسكنيدصاق ركوطاورداغو مداسنو ميءاتم اولمحهشيواردو هناو

 1 111 تدل نر وسلم اوناك نيذلا نييارصملا ريغركوط يف قساو نيم
 تاكلتمم اوبلسو م-مدبأ اودم دونجلا نا بجعلا نمو ركوط تلنحاو

 ظ . هللايبإلا:ةوق'الو لوح الف مهنضاسعأ يف | دمر تيرا

 ظ كلذ دعب ةنقد نافع نا

 تاباغلا ىف نوفتخو نار.علا نم برش .ىتلا جاجفلا نع نودعتما نير وعذم

 || اولمجو لابجلاو تاباغلا كللت نيب ةلزانلا بارععالا لئابق مهب رعثن نأ ةيشخ

 ٠ ظ لافطالا نم ءافع_ضلا رثكا تامو م«واود تكلهف ةلسك مهريس ةمجو

 ش مهريس ناكو رجشلا قروب نواتشإ اوراص ىتح - مهناوقأ تذفنو ءاسنلاو

 1 ءادعالا نم ف ةوألا و با ودلا نادّدفو عولبا نم هيف مال ائيطب

 ةذقد ناهثع ىلع هبضغ رهظأ يشياعتلا 3 مهكزه ٠ ا تامو الو

 | | ةوقاو ودل وح ند اوطشاام 2 و ف فرصتلاءوس هيلأ بدسلو



 ريغت هلك ينم طرغت نأ تخأ و هتحاقو نم يرد_ص قيضي بدألا لسيلق

 صهاطملا خيسشلا خا هدا و تاناذت ن وكاف انيفخآ ريغل ولو هرطاخ

 يدهأ تملع ام هناو يونأب هيدفأو يسفنل يح نم رثك | هبحأو هلجأ ىذلا

 ايندلا نم جرخأ نأ هللا نرم باطأ ينناو اهبصنم ىنأوبو ةرامالا يلا

 خيشلا ىذاتسا ةرتع نه دحأ ىا لمن كارشا ءادف يلامو يتايح نوكتو

 نايثم دهنت ذئدنعو) نشراعتلا:ةفرلقنا "نم فوخ اماو.هيلع للا ةمحر ىهاطلا

 انآ نا فاخأ ىتاف( قال قاطني الو: يرد قيض لاقو ةردلا نكسر

 لاقف ( اليوط تكس 9 ) ءاوتسالا طخ يللا ىنيفنيو "ىلع ضبب نا هتفلاخ

 قنأ ىتتكلو ًاابج تسلو توملا باهأ ال ىنا هللا باتك ىلع كل مقاو

 ءادعالا ”هنامش

 نم هنقد نامء ةلاح هيلا تاصوام ءيراقلا مهب ثردملا اذه نمو

 ةريخألا عزاز كانوالا

 ننااوس نم تاوقالا جورخ ةموكملا تعنم ٠١م ةئنس تاخدالو

 ركسملا نم رففركوط ركسعم ىف َةنْوَلا دوجو رع مث رامسالا تدعاصتف

 يوزنال مهنم هعم قب نميف نامع زرجو ةلناَمْلا نم رارفلا ىلع ردق نم لك
 لزانو لابلا طسو ىف لغواف توقلا نم "اح موقلام بهللا نم اولصح

 عرساف بودنهةبرصلا دونملا لالتحا اين هأجافتةموكحال نيلاوملاباسعالا

 لايل مضي دونملا اهبجاهت نا لبق ابئلبف ركوط يلا ةيوالا

 ركوط اشاب ثيمسدل وه مجاه ١.4 ةئس بجر ربش رخاوأ فو ٠

 | فال ةعضب يف هئاقلل ةنقد نامثع جرف ىرصملا شيلا نم ريياوط ةعضبب
 عبرملا ماحتقا شواردلا لواحو نيشرفلا نيب برملا تبشتناو لئاقم
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 ناك هنال موطرملا ىف مهرايدب اوم ”هلتاقملا ءالؤه رثك أ رفو اهلا عاملالا

 ةيرورضلا م4 اون موب ام مهطميال
 ام ىلع همايأ تابارخا يف مدن دق هئّقد نامع نا سانلا نم ريثك نظيو

 لامعأف لاخت يتلا يشياعتلالامعأ نم هدهاش امل ةيودبملا ةعباتم نم هنم ظرف
 انا دعب ةموكحلا باج نما ناك هنكسلو ميقتسم طخ ىلع ىدميلا

 ظ أهتم هانا

 لالو واج ىف هرماس هلا ةعم اوناك نيذلا داوتلا دخأ يل ىحب دقو

 ا ا تمسح انأ نار لوب نادملو ةعاطلا ىلا ينوعدت ةموكملاا نا هل
 هرمضيام ربتخم هنظ دقو دئاقلا لاَقف اهل يسفن تملسأ اذا يب لمسفت اهلظن

 اولعجو كونجس كنم اونكحمت اذا مهملا ىرأ ينناف رافكلا بناج نمأتال
 رمق ىف كوكرتو كينيءاو؛:ف اميرو ةفولعلا ليخا غضمت 6 اهغضمت ةلغلا كءاذف

 ًامح الا تاقام هل لاقو نامثع هجو ديراف نجسلا

 راصهناو هيك ص ةنوشخ كردأ هنقد ناثع نأ هنم مهفبام ردا ىعو

 ءالو ىلع رارمتسالل ةجاح يف حبصأ اذلو قرشلا نادوسلا ىف دنس ال

 نار ةلاظمو هترادا ءوس ىلا تسفيو رسلا هضمي ناك يذلا يشاعتلا
 ينأبام هتصاخ ضعبل اموب لاقدنأو نادوسلا

 ىنلا ( فيرشلا فحصملا ىلع هدب عضوو ) اذه هللا باتكب فلحأ

 لجورمع قلاخلا مهلاَف ةثالثلا ءالؤد نمو هسيلج لاف ةثالث نم الا فاخأال

 كدصق مهفأ مل هل لاف ىشياعتلا ةفيللاو هاطلا نيشلا ىذاتسأ نب بوذجلاو

 ىلع رداق هنال ىل ام هللا يشخأ ىننا ناهثعدداجأف كدا م نع يل حصفت نأ وجرأو
 لجر هنالفبوذجلا نم ينوخ امأو ةرخآلا يف يباذعو ايندلا ىف ىنالذخ



7146 »4 

 ابفصو انل مدقت يتلا كلشلا ةلاح نم ةبرق نوكت داكت ةوادب ةلاح

 نكمت ىتح مالسالل مهتدئفأ همالك ةغالبو هظافلا ةبوذعب نايثع بذتجاف |||

 ءاسن ةليل تاذ عج هنأ دحاو نم رثكا انل ىحو مسمبولق نم نامالا
 اف للا ليبس ىف لانحلا قافناو ةقالصلا لع نمل اناس نبظعوو ( هودندملا)

 عمتجاف هدد نيد هتتلأو غاصمو ىللح نم اهيلعام تعزتو الا ةدحاو نهنم

 ةوسنلا كئلوأ سامح نم غلبوةضفلاو ب هذلا نمرفاو رادقمتاقدصلاهذه نم

 نيل املا ءاذهل دازلاو ءاملا نلمح تاوزغلا ىف نوجاوزأ نّةفارب نك نمل

 ناثعي نرصيتح حالسلا نرم نييدب.أ يف هنلمح اب نيحورولا ىلع نزوجيو
 كلذ رك ذ انل مدق دقو اعينش اليثمت ىلتقلا ءالشاب

 هل ةلفاك تناك قرشلا نادوسلا ىف ةوظح لان ةنقد ناّثع نا لصاملاو

 ناك يذلا ئتنامتلا كلذ هزكولو هزكرع ين يدبلا توم دعب قس نا
 هوىضاجو هلو- .ىرم سائلا ضفلا نأ كاف هيكل هناوأتم نع زجل

 ميخو هعل ص للا ناو ةوادملاب

 يلاهالاماغرادصمب ةرارأا شويملاب هنقد ناهثع يثامتلادما دقو اذه

 الف سانلا عاضخا يف حجت هنأ ضرف ولو حاجنلاب هلامعأ نر ملف ةعاطلا ىلع

 ىثداعتلا تان م هنع ةفرصنم بولقلا تناك ثيح ةارادم الا مهعوضخ نوكي

 نملعتستل زاودلا هل ضيزتتأ كوادقلاو ةنسلالا هنراذت همالا تاير ل

 هب موقهرأ يذلا هملظ ةأطَو نم

 هدنج ناكودالبلا ىلاهأن م هلراصنأ ال ادي رف كلذرئاهنقد نامءحبصأو ٠

 نيذلا ةجرق ىبأ ةلئاقم نم مولجو مهب ىثباعتلا هدمأ ىتلا ةلتاقلا نع ةرابعإ| .
 انل مدق ىتلا ةسفانملا نم ةجرق ىبأهدئاق نيبوهنيب ناك امل هنع أورفأو هوضفن ظ

 ١



١ 0 

 ةموك.لا لاجر مأه هب برص

 زرحأهنأ باتكلا اذه نم مدقت ام يف هنع هانبتك اف ىرت كنا كلذو
 نادوسلا لئابق ةوعدب ماق هال هسفن يدبملا ةربش عراضت داكت ةرهش

 هذاتسا ذوفنب عرذت هرمأ ةنادب يف ناكو اهداربا مدس: يتلا ةفصلاب يقرشلا
 لئابقلا فامتنلاب“تلفاكن ةسايسربظا ذومنلا اذه عم هنكلو بوذهلا ىهاطلا

 رحبلا اوضوخ ممل لاق ول هنا هصأ نم غلب ىتح مهيولق ىلع هئاليتداو هلوح

 نيعرسم كلذ ىلا اوبلل دنهلا اومابن يتح رم الا

 نك فيكف رع ىدبملانأكلذوةنةد نامئعو يدبأ | نيب ةاشم دجوتو

 ةرابم ىهو ةضيرعلاةلبوطلا يواغدلا نم هءرتش ام نادوسلا ىلاهأ ىلع ريثأتلا نم

 نم الا مالا لع ريث تل لفيسساال نأ ف ىع ابخ ودم نأ ف دحأ دد ع

 اهلا ليمت ىتلا ةهلا

 فنراسللا ىف ةقالط اذ ناك ىذلا ىدلا رثأت ةنقد نائثع ناكو

 ابمبش ةيماع لمحت هداؤف هنكب ام ريبعتلا ىلع هعم رد نايبلا ف فرصتو

 ةيماع ظافلاب دوصقملا ىن-عملا اهّيدأت ثيح نم اهنذالب ةرمخم نولُمو ءالهجلا
 وماكان نذل قارشلا قادوا لاهأ امسح نيسانلا قاوذا قفاو

 مه يديملا غلب . نا لالا نمناكو ةيجمه ةيمحتأ مهنل لب ةيرعلا ةغللاب

 هس وا ا ا ةّش رط فىعو ىدبلا م أمم 01 موف ماقف مهيلع ري :اتلا

 ايات مويلع رؤي أب ال راراظعاو مهيف ماق اذا ناكدنا ىت> مهن ىف ةعاربلا نم

 هنانن نم م سا هل ميلعجي

 دا اهنامم ريسغتب اهيقميو فيرشلا نارقلا تابا مهللع أرق 5

 يناوناكو هما الا مالسالا نم نوفرعي ال اوناك يترشلا نادوسلا ىلاهأ



000 

47 

 (تاتيكس رت )رل ىلا امم رج ثيحنك اوس ىلاةوقلاكاتدوعت مث بودنه يف

 0 رث وط ىلا هنمو

 ناب ودنه نم ربخ يثداعتلا ىلاءاج ًاينلا اذهل وصو لعاتضم نيتليل دعإو

 قورش دنع شواردلاتتغابف بودنه ىلع نك اوس نم تفحز ريباوط ةنالث
 ةتغابملا هذهب ملع ىلع اوناك هموق نم هعم نمو ( رارامأ )خيش نأكو سمشلا
 ةيماهلا هجو نرم نيربدم اولوو ةمواّمم لقأ اود ملو مهباود اوطتماف

 يلا ةلخاد اهنأك ماظتلاو ةنيكس ركسملا يلا ةرئاس تناك ىتلا ةيرصلا
 ضمن ةيؤكملا را مقوو ( رارامأ )لاو اجحو.ةنركسملا اهتانكن يدعاإ

 هاناام نإ ليق يذلا رأرامأيشو ةموكملا نيبام نولهجي نيذلا نم با عا

 ةبرسأا [متافو رصم نم ناك لاملا نم ىثداعتلا

 نم نك اوس ىلا اوداع بودنه نم موزه 0 مهما كلذ ىلع لدبو
 دمحأ توم نأ يننلبو تابترملا مهيلع تيرجاو ماركالاب اولبوةف رخآ قيرط
 مسدلا ىف ىشباعتلا هل هسد مس نمالا نكي ملدومت

 ةنقد نامل ةيلاوم تناك ىلا قرشلا نادوسلا لئابق نا لصاملاو

 هيلع ةموكشملا عم تراصو هيلع ءادعلاب تعجر ةم وكلا ىلع

 0 نم ةنقد نانغ ةيزهر 3

 هنوءد لئاوايف ةنةد نامثءاهلع ناك ىتلا يلوالا ةلاللا يف لمأتب نم نأ
 هيلا لآ ٠ مث رفظااو حاجنلا نم اهلك هتاوطخ يف هفداصي ناك امو هب هكا

 ناكيذلا حالسلا سفن هذوفن ىلع ىضق هنا ىري ةعزهلاو لشفلا نم ها
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 رارام رابخاو بودنه نم شيواردلا ةيزه رك ا
 لبالا نرم اهتيشام ةلاحر ةليبق ىهو نك اوس ضابرا يف ةليبمل مسا راراما

 ةليبقلا هاه تناكو قرشلا نادوسلا ناك-س رئاس لثم ةيمجأ اهننلو مننلاو
 دوم نب دمأ اهءيعزو اهيلع ةنقدناثع ىهاظو ةموكحلا ةعاط ملخ نم لوأ

 | يوس ببس نم كلذل نكي ملو اهيلاةوعدلا لئاوأ ىف ةيودبملا راصنا ربك ا ناك |

 ةنقد ناّثع ذاتسا بوذا ىهاطلا خيشلا ىدب رص نم ناك هنا

 (رارامأ) هب قهراام ببس هضنيوةنقد نامع جم يت>اليوط ثبلاممم
 ىلع ةبثولل ةنقد نام زذحتف امني ماصخلا دتشاو مراغلاو ملاظملا نم هنليبق
 |متمرف مث نكاوس ةموكحلا ألو رفذ هب شطبلاو رأرامأ خيش دوم دمحا ىلع
 هلأسو ىئياعتلا يا بوق ىلا الئاط الام مدقو نامرد ماب ىشباعتلاب قلو
 همزاتال نأ ىلع هموق ىلع ةرامالاب هل بتكيل هيخا دنع هل اطيسو نوكي نا

 ناو هموق ىلع ةرامالاب هل بتكو هلط يشداعتلا باجأف ةنقد نامثع ةعاط
 نب ذلا راجتلا نم روشمعلا لي هيلا ض وذو بودنه ىف هركسم لع

 نك اوس يلا ابنا نامرد مأ دوم دمحأ رداذف نك اوس نم مهعئاضبب نوجرخي
 بتكو نكاوسو ريرب نيب ىتلا لهانما دحأ ىف ىفوتف ٠٠.٠ ةنَس رخاوأ ىف
 هلمعيف هنع بوني ناب هتوخا دحأ ىلا ىشداعتلا

 نا وصايف ىشدامتلا سيساو>ح دعأ| لسرا ١ ةنس بج ر'ربشل ثا وأيف و

 لا شا .٠ ,راولم ةدع نآ هيف ةءرصلاا دئارجلا ىدخا نماذدع
 شواردلا ركع جام ةبرح ةوق ف يلاتل نك أوس لل سيوسلا نم رحبشس
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 تناكو اهم ركسعو ركوطيىلا ةنقد نامء ربمبقت سرراتملا ةمقاو بقعو

 تناك تاوقالا نافركوط الخهلك نادوسلا ءاحنايف اهءانطأةبراض ذئتقو ةعاج ا

 يلاوب ١.5 ةنس ةيقب ركوط يف ةنقد نام ثكمو نكاوس نم اهلا لج
 ةعاطلا اصع اوّمشو ةموكملا ىلا اوزاحنا نيذلا باسعالا ىلع ةراماا

 راصو ةشحاف ةدابز سوكملا داز ثيح م.ييلع هنأطو دادتسشال هيلع

 الف هنم نيملظتم ةفيلخلا يلا نوري اوناكف تارشع موب لك ينمهنم لتش

 طايسلاب مدل جو نيملظتملا كسمأأم ًاريثكو مبليلغ ىنشيام هبدل نودحي

 تاّتلح اهف تعضو دق طايس ةداج ةنامسجو انلامهنم ادحاو دج هلأ

 تام ىتح ةيدب دحلا كالسالا نم

 هللظم نم ةحار الو ةزقد نام نم فاصناال نا نولهالا لع الو

 تعزوف ه.رح ىلع اهوةلاحو ةموكسملا اولاوو نوللا رهظ ةءودبملل اوبل

 اهرثك | فناكو مهيلع ةراذلابة نقد نامعلغتشا ممم , ةيرانلا ةحلسالا مهيلع ُ

 ةمج راسخ ادبكتم ارو>دم عجوب

 ريرب قد رط نع نامرد ما ىلا ىشياعتلا همدقتسا 101 ةنس لادا قو

 خلا (صأ.هاطغاو زكوطقةللسكت فراضتلا قيرط ىع ةدومللاى لل نذا م

 هتبحاصم ىف سانلا نم بغر نم اوضرتعيال نا ءارمالا عينج

 ةعاملا نم: نواف ابلهأ: نم نوريثك نئاثآ هع فراضتلا ليضوالو

 ةلسكىف اوناك نيذلا نيبرصملا يرسا نم ريثك مهنمو اباكاكب مهيلع تخانأ ىتل
 نم ارارف ركوب اومْلو اًضيأ نييرصملا نم ريثك هعبت ةلسك ىلا لصو امل مث

 مرمدقت نك اضيأ ةعاجلا |

 باىمعالا ىلع ةرافلا همه لجو ركوط يلا ةئقد ناثع لضوو

 ينان نادوسلا «م1 د
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 طمف ( هدر ) ةنامسخ دعب ىلع تراصو راوسالا نم هسراتمتررتقا

 نيذلا ةلاقملل داق فانلا ناهثع همسا 57 الحر هنّقد ناثع نيءو

 ابطومس فيخ ىتد نك اوس ىلع ن'رينلا قالطا اولاوو ةيءامالا سيراتلا يف

 هاش نصح قرحأو رحبلا يف ةيزيلكنالا نفسلا ةبامح اهكردت لول مهيدأ يف
 تناكو ةدجنلا يل اهتيماح ترهتفاو نك اوست د وضو كوشلا نم ناك ىذلا

 تاالوادم دعبو شيوار دال ةنيدملا كرو ةيماملا ءالجا فمتقو ىرت : ةموكلملا

 ابظفح ثررف

 رك اودعلا مطو ديدش قيض ةلاح يف نك اوسو ١.5 ةنس تاخد 9

 اوس جراخ تناك ذا أمم ةيماحلا يتسن " ينلا رابألا|

 لع مفادملا ةنقد نام عضو ةروث ذملا ةئسلا نم رفص رهش +: لئاوأ يو

 ماظتنا نم داوقلا شهدناف ةم وكسلا نوصح- ىلع اهتلطي راصو هنوصح |

 ئيرأل امراة ةودتتم ||
 اقلاع لارنلعا د دا لإ ليعو :روك دملا ةتسبلا" نم لاش عيبد فو ْ

 ناب هيف هربخم اباتك هنةد ناهثع هيلا لسراف ْذمَتَقو يرصملا شبجلا رادرس اشاب

 ثوعبما يزياكنالاتاسلا يلناتس رتسملاوءاوتسالا طخ ميلقأ كاح اشاب نيمأ||

 كلذنم هدصّتم ناكو ةيودرلا رسا ىف امو دق ءاوتسالا طخةيماح ذاقنال

 ليلضتلاو باهرالا
 ريباوط ةدعاةنقد نامع لقاعم ليفنارغ لارتإامجا* لثالق مايا دعلو

 نودي زءال اوناكو نيعفادملا نم اف نم لتقو اهصدف ىرصملا شيلا نم

 لاطبالا عافدمهعقوم نع اوءفادو ًانسح ءالب | وبا بنك او لتاقم ةئاعبس نع

 هل رح ١. ٠ ماع يناثلا عر رهش رخاوا ىف هعءقاولا هده تناكو



 4 مو

 زوردلاوةيديزبلا فئاوط نع هعمسن امم برش مسارصو تاداع مهو

 ةريثك تاراغإاهيلع راغأو لئابقلا هذه ين ةجرقو.أ نخنأ دقو اذه

 اهيشام نم يه لاش بوو

 نم دعبب مقوم يهو ( بودنه ) ل-ةءاوركوطىلا فحزةنس دعلو

 رفو اهضعبب رفظف ةعاطلا تءاخىتلا لئابقلا ىلع راغأو لايمأ ةعضبب نك اوس

 فوبكلاب مصتعاو لابملا لاا اع

 هنبب وة وكحلل ةيلاوملا بارعءالاوةنقد نامء نيد تاشوانم ةلجتاصحو

 ىدحاقى افينخا- رخاشايرتشتك حرج دقو ى رخآ ةهج نم ةموكملا نيبو

 هذدهنوضغيف ةيمالا تناكو نك اوسةيماح نادنموق ْذِثَقو ناكو تاشوانملا

 نك اوس ىلع راوسالا دييشتو نوصملا ءان» ةلختشم تاشوانملا

 اهف لق نك اوس ةيماحو ةنقد نامع نيب ةمقاو كلذ دعب تاصح 3

 باث نتباكلا همسا يزياكنا طباض

 هيفو.نأ اوس يلا داعو اشاب رنشتك ىفش 1866 ةلس بجر ربش يفو

 ةنقد نام ةجرق وبأ دمأو ( هزيمجاو تودر ) قم« هنقد نام جاه

 قرخ نركلو بودنه يف شرواردلا ةوف تززمتو لتاقم فالا ةعبس

 ةشوانم ىف ةدئاف ال نا ىرب بف هجرق يبأو هنقد نامء نيب عسنا فالحلا
 لب مادقالا مدعو نيجلاب همهتو هفلاح كاذو بودنه يف ةطبارملاو نك اوس

 عمتجم ناكة جرق ايأ نا ةنقد نامْع عاذاو ةموكسملا فال ليملاو ةنايحلاب

 نامْءنمهملعام رثأ ىلع ةجرقابأ يشداعتلا ىعدتساف اليل ةموكسلا داوق عم

 قرشلا نادوسلا ىف وما هلالخو ةرامالل ديعأ يذلا هنقد

 َئَح نأ وس هئدد نأمء ةقاضم تدتشا ٠١و ةنس نمةجأايذرمشيفو



 : كف

 ىا]] 5 رق واو ره هلك يف تكمو لزملا هيلع نش ىذلا هنقد نات نع
 ةعاطلا يلا ةنقد نام ىلع نيرئاثلا رثك | باثف ةئس> ةريس'سانلا يف راس

 ةلسكو عوصم نيب ةيراجتلا تالصلا داعاو لبسلا ةجرق وبأ نمأو

 كلذب دصقو ةيملسة جراب نك اوسو ركوط يلاوح يتلا لئئابقلا ةرباخم يف ذخاو
 يف نوميذب اوناك ةنقد نامع راصنا نك هتارباخ ملفت مف ةعاطلا يلا ابعاجرا

 راوثلا نيكست اهنم ضرفلا نأو يمسم الب مسا ةجرق يبا ةبالو نأ سانلا

 وه ىذلا هنقد نام ةطلس ثح اوراص اوداغ اذاف ةعاطلا ىلا اودوع 0

 ةجرق يبا ىئاسم تاشفف صالا نرطاب ىف ةجرق ينال يهانلا سمآلا

 | ىتلا لاوقالا هذه ةنقد نامنع راصنا ةعاذا رثا ىلع حايرلا جاردا تبهذو

 ةحصلا نع ولختال

 ةقطذملا ين نكست يتلا لئابقلا ضعب يلا ةمباتتم تالمح ةجرق وبا ذفنأو

 لئابقلا هتاهرثك او(عانملاو توكيبلا) لبجيلاوح شابحالا دودح نم ةبرقلا
 ه.رابلا ) البق اهربشاو ةىدقلا جوبزلا لئابق نم و مه نبددال سوح

 ردنبو نابلالاو ديصلاو ةيشأملا مول لئابملا هذه ةشيعم ماوقو ( هزابلاو
 تاداعلا ثيحنم نادوسلا قرش ياها رئاس لثم نو زيدا فرعي نم مهن

 1 مقرتي ماعلالا ء ءاذغ اهنوربتمي ىتلا تاوارضحلاو زيا لك ا نوفرمي ال ثيح

 ة_ههاشلا لابجلا مث قوف لئابقلا كالك مظعم ن نكساو نوضحألا ابلكا نع

 نووأب ةعستم يهو ودع مهبمثد اذا 0 اهنوذدحم ىلا ابفوبكو ابحوفس يفو

 ناسرف هزابلاو هنرابلا 0 رعبلاو لبالاو مدل ىه ىتلا مهتيشاع اهلا

 لفاوهلا نوضرتعيو لبسلا نوعطش رانب مْ لطصي الو رابغ 0 نشل

 بهلاو باسال



 قف

 هشيج رم كلا دشحو يشداعتلا هلاهذسفلا ٌقلارخاوبلا ادجو كانهو

 تلمح ورم كللا لستقو افينع اموجه ن 0 مهجابف هدالب نع دوذلل
 ىثشداعتلا يلا ساو

 كسلا كلعلل قا نتي ةدوشف ىف تاونس تالت و كات

 رداسو نيم الاكت ءامدلا كلاسو رتلا ةكس لع ىلا ىرتلا تار زال

 فلؤيو جاتنلل اص وهام اهنم راتخم ناكف ةفيلملا ىلا اباسراو و موتيشام

 نيذلا ءاقرالا ادعاذهلاملا تدب ةطساوب ,ىقابلا ع سو اهجاتأ عفتل انامطق. ةنم

 يلا رهبلا نم س ارا نو تالاير عضلولا 9 نك 0-0 2 مهم م اح

 اهم بلجواهصدو اهلك كللشثلا دالببرخ لمط ىازلا نا ةلمججابو نيلاير
 نمض نم مولمج مهناملغ نم فالآ ةسخ وحن يئيامتلا راتخا ءاقرا اهلها
 هلتقو ىازلا راي ا ا ار> ةيداهجلا

 هنقد نابع رابخا ةيقب 0

 ززعو نامرد ما ىلا هنقد نامع ىعدتسا ىبياعلا نا مدق ام ىنانلق

 لئاببلا و نم هنلغام ربا لع ةلق يأ عم لد اقم فال ةرشعل هنوف

 هنع مروقلو يقردلا نادوسلا ىف

 ةدعاسعم هيلع ةجراخلا لئابقملا امبلع تراغا ولع هنقد نامع رداغ الو

 دونج الواهف ةلثادمال ذا ىودج ريثب اهنع اتوا مث ةموكملا دونج ضعب

 امنع مهتراغ مفدن
 هجرقىباةوش اززعم نك اوسيلا ةنقد نام لصو 1١ 4ةنس فصتنم ىفو

 مروفنو نيلهالا ةروثل ءاقا هلدب قرشلا نادوسلا لع يشياعتلا هالو يذلا
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 تايار اومفرو ماك كلشلا رانو لاخلا يف هتلدنج ةبرح هبحاص هتءط

 برحلل ةبهالا ذخا اهنم مهفي ةيفيكب لسيللاب ابمفر مهتدأع نم ىتلا برملا
 ةيرقلا لهأ اهاريف اه رانلا نولعشو تيزااب امبونهدد ةاننق اوذخاي نا ىهو

 دالبلا لهأ ملعب يتح > اذكهو اهبلترتا ةيرقلا لهال الثمن ومفريف اهنم ةسرقلا

 ممدوفو اولسربو نكمام عرسأ يناودشتحو ةدحاو ةل ىف برملاب اباك

 برملاب ساو الا ىتلتل
 بان كلشلا كلمو شيواردلا دئاق نيب درو لخأو دي دش ءأنع دعبو

 هارح ىلا نمالا دامو ةنيكسلا ىلا نورثأتلا ||
 ةبسنلابهنكلو لامثشلا يف يتلا يرقلا ءاسؤ رنم كلش شيواردلا عم ناكو

 شيواردلا دئاق هذخاف بايثلا سبلب راصو م هبشن برعلا دالب نم هب رمل

 ( نوكيك) ةلثاع براقأن م وهو( ىرمغ) نب ( كا ) همساو ليلد ةفصيهعم
 لمرأ رمح كلما نا نرضاحلا دحا ىتدحو: كن نوكيك كلم ا اهنم 0

 ( كيبا) لزنم يلا روجكلاو خويشلا نم ةرشع مبعمو الئاقم نيس

 | دعب لعنوسملا فقوو هعم ةرشعلا سلم شيواردلا ركسعم راوجب ناكو

 عم ءاج هناو برعلاب ههبشنو كلشلا دئاوع ه.تنلاخ ىلع هنوخوب اوذخاو

 | 9 1 وهيلع اومو مث اهباع بقاعي كلملل ةنايخكلذ اودعو ليلدةفصن ب 0

 مهتمواقم ىل شيواردلا نه ددحا رسجي لف كلملا ىلا هسار اولمحو هقنع
 ظ 0! ة_سرطغو كلشلا ناي-صع نم يشاعتلا اثنا 1 هنع بذلا

 ١ 0 تاباللا شيج ريسما لمط يق ازلا ١٠١م ةنس ىف ميلا زهخ

 || ىازلا راسف نوتجنمار ةلحاساب نوحلسمو نا سرف مهلج لتاقم فلا نيرشع
 || هدوشف فارطا يلا لصو يتح ةربزملا قرتخاو لينلا زاتجا مثفراضَملا نم



 ْ »4 افران ِه ْ

 || يلا نهادهأ ىتاللا يراوللا نا لاق مث.ذيذل هنا لاّمف همعط هوقاذاف ركسلا
 نط وش ىتنكمع ناكو بايثلا نسل هكا تم نا ند ويف نم يمنع ةفياخلا

 أأ ررضب نيصي نا ىشخأو اهنسيلب يتلا لثم ًابايث يدالب ىف نمل دجأ تنك ول
 || اهذخأ نسحتسأ الف سالما امأو يئاسن لثم تايراع نللظي ناب نهتمأ اذا

 امآوامسيلب نم يلا اه.دهل ةفيللا ىلا اهدراناىلوالاو امسبل دومتأ 1 ىلا ثيح
 || يناو هنع هب ضيعتسا نأ يننكميو ةرثكب لحنلا لسع ىدالب ىف ناف ركسلا
 ْ دوحوم ريغدن ال هنع اعنا ىنحتلو هلوانن ىف تك هندحو ناو

 0 هيف هدجأ ال تقو ىف هب ىسشن قلعت نأ ىذا ذا ىدالب ىف

 || امضاخ تسل ذأ اهمفدأ الف هل اهميدان ىنم ةفيلخلا بلطي ىتلا راشعالا اماو

 || برعلا كام ةفيلخلاو ( هماكينلا )لثم وه يذلا ىدبملا لبق نم ىلوم ينال هل

 ا تصفر ينلا هتده ص هل ةأفاكم و ةيدهملا ليبس لع لالغلا نم بدرا يل هل

 ظ يل امتيحالص مدمل املوبق

 || نم 0 اذه هنمض ىشداعتلا يلا ًاباتكر مكاملا يتكو

 ْ 1 كن نم ةمأو 0 مالغ 0 0 0 تلا دنع

 ْ دال قو هما مه رفق اهطوةسس 1 لتقف يتح مولطرخلا ىف هتلاوا

 هل اتاك كالللا هلم رابكلا كلشلا هاسؤردحا ةبرق همأو هلاوخا كلشلا
 ْ نم قىد_حح بهم دارأ ا شواردلا 1 نا مايالا صل ىف ثدحو

 يح يدملا سل ىلا يدع | لب ١ لصت دكت ملف ذ كلغلا ند لجر ةيشام ظ

 متئتمست كسا للا ل

1 



 « حو »

 هدوشف ريدم هدركب روهشملا نسح كب نسوب اهادحا ىف لتق تاروت
 ةموكحلا دنج ىلع يدبلارهظاملو.امظع امدقت هندم ىف ةيريدملاكلتتمدقنو |

 هدوشف ودم كب نما دش ار هيلع لمحو (ريدق )لابجي قو (اا) ةريزج ىف

 هممالشلا كلم (ك نوكيك )ناك هناكم ينهدار .! انل مدقن ام هسمأنم ناكو 1

 صخش دقو ةم دَحأَو كانشلا انكر 1 مأ- هف لتق نم عم لتقو

 هاهبو كلشلا ىلع ةرامالاب ىدسلا هل تكف ف لاخ نى يدنا لال
 مهربخأو كلشلاىلا دامف ةموكسملا نم اهمنغ ىتلا نم اقاوبأ هاطعاو ( رم )

 موعبتاف مهيع اكام هالو هناو ( هماكينلا ) مهدوبعم وخأ هناو هلا ىدبملا نا ْ

 هموق رم عمل ( 3 ةربزج ىف اخي_ث ناكذم يدبملا نرفرعي اوناك مال ||

 مهني هذوفن دطوتو بئارضلا ةيدأ7 نع مئتماو ةموكسملا ةاوانه يف عرشو |
 اهلبنلجا نيويانلا موكلم كب نولاش لع انوش ىل مهدناوعىلع طظفاحو ||

 ءالج ةموكملا تررقو سكيه لارنجلا ةلمحب ىدبلاكتفاملو |

 متباوكالملا كلم يعل وللا الخموط را ةيماح 11 زمتل هدوشف نء أممماح ]

 ابلك هالبلا ىف فرصتلاب ||

 فلختساو ديبعلا ىلع هفلختسا ىدملا نأ ع نلعأ ىدملا ىنوناملو ْ

 رمتساو نونلا شيطمتب ( نوب ) برملا نومس مهو برملا ىلع ةيماملا |
 ف طمتلا 0 ةبرجه ١.05 ةنس ت تاخد تح . ما هدالب ىف

 تتاوتتس ناع وحن كَ 5 لاج نم هتدوع ذنم هدالب تاالوصحم رقع ٍْ

 || ةركنع مهلاسف سيال هير كسا و ناط كابل نب ده ل لسوادأا

 ١ أتم رم كلل بتكو ال لئاتم فلا نالت نيترخاب :



 « 0و

 ميظنن ىلاةالولاو ماكْا تفتلي ملرصم ةزوح تنادوسلاتاخد انو ظ

 ممريغؤ كاشلا ناك لب ةدوشف اهنمىنلا ضب الا ليلا ىلعةبونجلا تاهجلل ةموكح

 || نوبهو ءاقرا م وياج نيذلانيساخنلا تاباصءةراغل ةضىع داليلا ناكس نم

 ظ مميشامو ممالصأح
 || نادوسلا رادمكح يدم اشاب ىموم مو>-رأا ىتتعا ١8١ ةنس يفو

 ةيريدم لوأ ةدوشف تناكف اهل ةوكح مظنو ةيبونجلا تاهملا ىماب
 كلشلا نكلو اهنعنيساخنلا درطىذلا كب يماح مالا اماع ىلوو !رسسأ
 || نصحت نا ىلا رطضا ىت> برملا هيلع اوربشو هنم اورفنو ءافجلاب هولباق

 || هردمل ة.ساع اهراتخاو ميلقالا طسو ىف ةعقاولا ةدوشف ةطقن يف مهم

 || هدهج غرش ناك ىلا سبالملاو ايادملا نم اريثك محل مدقف هونداه كلذ دعنو

 || مرمودق دنع هضم نوسبلي مؤاربك ناك لب حلغ لفاهسبل ةرورسضب مهغانقا ىف
 ] اوناك م ةارمع اونو اهوعلخ متارقىلا اودأع اذاف ةموكسا زيك سم يبلا

 || ناشد مها نادوسلا ةيرادمكح أشاب رهظم رفعج موحرلا يلو الو

 ا| امل نوداب اوراص يتح مهفالثتسا ىف دولا ةموكملا تاذدو ةدوشف ةءريدم

 |0117 رادالاو ةيماملا تاّمفن راشعم رشعل م وق ال يئارض ضعب

 || ىف عن ضيمالا ليثلا تاهج لعاشاب نودرغ ركذلا بطلا ةي 1
 أ كذ ذا ناكو ةيبونملاو ةيلامثلا تاهملا ىف لقاعم داشو زكارص ةدع ةدوشف
 || ندقلا باب_سأ يف كلملا كلذ ذخاف ( نوكيك ) اهءسا ةلئاع نم كلشلا كلم
 || ااده ةذعاشاب نودرغ هل ىدها دقو . دئاوملا لع لكأبو بايتلا سلب راس

 ًْ اومذو هنم اوضعتما هموق نا آلا ةموكحلل ًاضالخا دازأ ( كب )قل هحلمو ظ

 أ| ةدع ةموكلا ىلع اوراثف رشلا هل اورمضاو كرتلاب ههشنو مدئاومل هتالاخع |||
 00 ا و م يمس

 ىنأ نادو.بلا 0 :



 ه6 0

 8 اع ى لل :ىتح ماهسلاب امنوم وهش ريف 1 5 بذدج كعل ءاملا هح>و ءربظل ينل

 هنم نصب 14 اهدلج نوففجيو كمل 4 ماطا جا ارخا دعب يل ومستيف

 'ء . رصم ىةفورمم ا طايسلا

 اه+ءاةمآ ةيقرشلا ةفضلا نكسيو رمال ةيبرغلا ةفضلا نرذكسل مهو
 اوزر< مل عمنا الا كلشلا نع تاداسلا نم ءىث يف :فاتخلال ( ةك<دلا )

 كلشلا لم رحبلاو ربلا ديسص نوفرعب الو كاشال يتلا ةءاجشلا تافص

 كي_شلا .هدهطضي كلذلو قلطم سيئر ةيرق لكل لب مهدنع كملهالو

 نم ةرشع دراطب كالشلا نه دحاولا نإ يت> مهيشام نويهنو مهيلع نلوريشو

 ددعو ) ترددند ( هنومس كال_كلا مص ب بتخ نم 3 ١ ل نيذلا ةكاسدلا

 ةراغل ة- ضرع اوراص ةكنيدلا ةقرف تسر كلشلا فاكتعأ غلب ان كيذا سوط

 ناريجماماءالذ' مهارتةزملاو ةوّلا نمهيف مهام عممهنيذلا كلشلا مهناريج

 نوبهنيوكلشلا لعةراغلانولاو ثيح( ريون ) همس ةمأمه و بوذجلا ىف مهل

 لصالاو ريون ددع فاءْضأ ةمبرأ غلب كلشلا سوفت ددع نا عم مهتيشام

  ةكمدلا ةفا كلشلا نا م كلشلا ةفا ريون نا
بئرثكا مهلا الاكلشاا دئاومل ةباش ءمهتالخاورب , دناوع :

 1 || كلشلانم انا 

 مهنم 1 وطامهامأق وارجاو

 ةريزغ لاعب ىلاراطمالاب اهيروترتلاةبصخربونو ةكنبدلاو كلشلا ضرأو
 موش الملف أيش الا ضرالا ن٠ نوت رحال يلاسك ممن ريغ مهد ا

 1  ممايرورغب

 مهؤاسن ومحلاج رهلءعتسن ىذلا ناخدلا و م مسسأ أوةءشرلا رذلاممتالصاح و

 ةن را ةرثكوتالصاملا ةدايزب كلشلا نعةكسدلا زاتعيو مه راق مهراذص



 ا ب ا ا نلت ول يا”

 # ما

 مهم دحاو لكدي مهم الحر سمع نإ ممل نا ىهو شحولا رهو ليفلا

 نود مهم دخاو درفت مث شحولا رش وأ ليفلا نم لوءرتشو ةليوط ةرح

 نوقابلا هيلع سيفه دراطم و< هأ وهسا رتفاىف هديص نود رام عمطيف هقافر

 نءطلا نال مهميفر سارتفا نم نكمت نا لبق هربد ىف م- مارح هنونعطبو

 نودهناف شوحولا ةيقب درصامأ.هتالضو هداج ةسالأ همسج ةيقيبيف روب ال

 ليفلا عو نم ناك اذاذ دارفالا هداطصب املكنم بيصن كلمللو ءاثعلا ىف اذه

 بط نمبيصننسحأ هل نومدقب مهناف نالزنلا امأ محالا بياطأو جاعلا هلف

 ةالفلاشو>و ديصيف منش قوفت داكت ءألا باود ديص ىف ممم رابعو

 ىنلاةريبكلا كاممالاواسةلاو ةرثكب رحبلا سرف مهدالب ىف دجويهنا كلذو
 نمو ب.شحلا نم ةعونصم ةريخسصص قراوز محلو نيرتم نعاطوط ددزي

 قزاوزلاو مم دنع دب دحلان م ريماسم ال ذا طَقف طويلا اموطبرب م بجعلا

 مهدباب نولمحو اموبككحرب فارطالا ةءواستم عنصلا ةمكح ةروكذملا

 دوعت الف ءاملا نمت ىف كايءالا ام نوفذَش ةرانصلاك اهسؤر ةريغص قيرازم

 هديه نم برش حاسما كي.صو قارزملا يلع نا ردو كم_صم ريغل '

 لفسأ ىف اديتم البحن وطرب مهلا يهف رحباا سرف ديص ةّشرط امأ . ةقيرطلا

 ( جيبمعلا ( ةفشا بشخ عون ند ةمزد> ليلا رخا قو ةرائصلاك ارسار ةنرح

 رهلا فافض ىلعزوصلرترو ءاملا هحو يلع هوفطو هتفخ ىف ( نيلفلا ) هبشد

 لع تبنت يتلا تاعملا لكأتل سلا سن رح سلا
 دقو ميلا ىلا دوعتو م-منع للوتق اهربد ىف ةيرحلاب امنومريف ةفضلا

 حرملا نعت لثالق ماي كعلو اهفلخ جبمعلاو لبخلاو أهريدف ةيرملا تما

 سرفلا نودراطيو ليلا نوكسميو ةريغصلا مهتراوز ىف نودايصلا عمتجيف
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 ةسلجلا ةبام 00 5 00 اونأ هدب 0

 هأم 1 يذلا حالسلا عونب هيلع ةبوّمملا نورضاملا

 مه قرف ثثديح ةيحمجلاو شحوتلا نم هيف مهام حج مهاد نمو

 ندا ةباهن يف مهلا ناسنالا نظي يتح بادألا ىلع ةظفاحلا مامنالا نيبو

 لثقلا الا اهل باّمعال ةينازااو ينازلاو ةتلأ ةشحاف مه دحوب الف

 جم طاتخ ةنرحاةناهم ُِف مهم ةأرملانا ماوقالا كئاواب ىباحتا ىف داز امن مم و

 مهدناوعنمو جترفالا كيع |ممارتحاك مهدنعةمرتح يو مهسلاجو لاجرلا

 موعف ءاسنلاو ةارمع نوساجي معا

 ةرفوتم ةفاظنلاو ةيةلاك ةليطةسم اهلاعاو ةربدّتسم خاوتا| مه زانمو

 د اوال ردا اهات رابط نم ءىعية قوس م ىىلزانم طرأ يلا تحب
 نوماني ادامر ريصي يتحرقبلا ثور هيف نوق رح ريبك ناكم ةيرقلكىفو اماخر

 هيف وغركو هيلع

 نيللا ّى هنوعضلو 2 نوطمضعو رعيلا لوس مههوجو نول_سغلو

 ىلع تفرشا اذا الا ةيشاملا نوحمذب الو مدلاو ةتيملا نولك ابو نمسلاو

 مهدنع ءاذغ نسحا وه ذا مدلا ىلع لوصملا دصق اموحذي ذئنيخ كالهلا

 ||| 6 ةبا يف مدلا نوفزتسو اهنيبارش ىف رّدبلا نوحرجي نيياحالا ضعل ينو
 9 لمدش 6 هنوطب رب و حرجلا لنودءضل

 رغأو عبسلاو ليفلاك ىراوضلا صانتقا ىف ة-رغ ةرابم مدهلو

 ديص ةةيرط انه رك ذناو . شوحولا عاونأ رئاسو ةفاررلاو شحولا رّمبو
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 9-2 : لسع تيل

 12 7700 ل 7 لا 7 تع ا

 هلق ىلع نوقلميو رّمبلا نم لدفلا نوسدقب مهوادج ةريثك رّبلاو منذلا

 تاليف هنوجرختو ( كوم )هلومسيوةئيزلا عاونأ راسو زرملاو سارجالا
 عيا مارتحا عضوم نوكي ثيح م.اولاو

 هب نيلسوتم م,ءامأ لحفلا 00 1 نوت اوغلو
 م نشنن) لجعلا هبشد كلشلادنع ( ك رجم ) نأ لسا

 جوزي هنا ىنعمي كنيدلا نم 1 مع جوزتي لجرلانا مهدنعجا وزااةداعو

 دح الو ديقريهب ءاسنلا نم ءاشام

 ةلاموءاسنلا نم ةظئسوتنللرقبلا نم اسأو نيتسيرع لشأل تاو ىو
 رتبلا نم اسأر نيعبرأ نمىلةأ ربما نوكي نأنوزيجي الو ةيلاملا ةّمبطلا لهال
 ىلع قاد ءلا م 4م ريك الا مسقلا اهاوب 00 ةحوزلا تر قال قدح رولاو

0 
 كنقلوأ لاني . ام رثكا ماني ءالؤهو مالاو تالا نم اهبراقا ,

 نيذلادالوالاو هما ادع هناسأ عيج لع هلاجنأ ربك اهفلخ جوزلا ينو : 51و

 ( ميسم ) مساوهدلاو نع 0 ىري هنال هتوخا مءربتدي نهم هل نودلوي
 كاشلاةليبق عضخمو مهاك لاجرلا نمل لع( روث ) مما نا 6 ءاسنلا سنمل لع

 هنوربتعل مهو ءايمع هل مهتعاطو مهف دفان همكحو( كلملا) هنوءس كلم ىلا اهاك

 نييرصملا ءامدق ناك © ( هماكينلا ) مهدوبعم نم هتطلس دمت س اسدتم

 مهنعا رف يف دامتعالا اذه دبش نودقتعي

 يحن نا دعب الا دحا هنم وندب الو ملثم مسجلا يراع كلملا اذهو

 ىلع ريطلا نأك اسولج نولظي لب هيلا هنيع دحا مفري الو هيتبكر لعفحزيو

 ساج ةكاحل ةسلج تدةعاذاف روجكلاو يويشلا هيلاوح ساجيو مهسؤر ||
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 مروعشنولبس لاجرلاو نهماخ هبوشنتو نهرظانم حيبق يف ديزي امن هسؤر

 دعب نم ىنأرلا هلاخم الكش اهنم نولميو غمصلاك ةيورغلا داوملاب امنونهدبو

200 
 نانسأ ةميرارسك وه ناتملا نا نومجزيو نا_:ى لا نوفرمدال فلغ مو

 جارخا نم م هدشا نكمل لم 0 تلقا نم ةازلاوا لجرا ناتسا ند

 هش رط ىف ءىث فش ناري ناسللا

 ساحنلا سارجأو زرملا نم ريثكب مهعرذأو مهروحن لاجرلا نيزيو
 ىلعو اهرصخ ىلع زرخلاو عدولا نم ءىث ةأرملا ةنيزو جاملا مطقو ةريغصلا
 مراثئتسا عم لاجرلاو اهيلحو ةأرملا ةئبز لع هتيلخو لجرلا ةنبز وبر“ لاح لك

 تاماقلا لاوطمهترشب داوس عم مهارت انرك ذام ىلع ةن- زا نم ربك الا بيصنلاب
 توامحو وهزلاو بجعلامبهوج ولعودب دعاوسلا لوةةمهوجولا ناس>

 نس ل مهءأسن الو مث نوفرعب ال ربارلاو قدرازملا نم ةهقساالا مد

 ءاذ> 1 لعل

 شيطعت ) هماكيتلا ) همدسأ بشحلا ند مص مه ةيحمض ةيشو مهاابدو

 آلآ دبا و ةلروشم ىلا نودع رب يبد لانك و رف (روجكلاا) امأو ةنونلا
 ءىث ةفرعم نم ول ال هنع هموق نم ةءمسلام حص نإ نإ وهو بطلاو نيدلأو

 هريغو رطملا رابخأ 000 اريك هبال ايرظن الع ءاونالاو موجنلا ملع 8

 لوصحلالبق

 ١ رم ةنايوآلا نوك' ال روجكلا ةفيظو نا كلذ ىلع لد انو

 || نهاكلاب ءيش هبشأ كلشلا دنع روجكلا نا ةلمجابو باتعالا فالسالا

 ةيلهاملا دهع ىف فارعلاو

 0121 00 لا



 فلقفر

 || شويج تناك ام-مسب ةريخألا ةعمقاولا ىف نييلاطيالا ةزجانمل أف دعتسل

 || نالع لد امننييلاطب الا نك رس ةجاهل ىرخأ ةهج ندي هنح زاضن شوارالا

 ] لاملا سكعلامأ شايحالا دض نييلاطبالا عم قافو يلع ال راو شواردلا

 كئلوأ لع ءالؤم عم اوراصف

 || هددج لانو الاجرو اليخ تابالقلا الم نأ دعب ىئياعتلاا لصاملاو

 || ردصاوةراجملا نم روس تاءالثلا نس رئانلا ند هولا ام شابسالا ٠

 || فلاىلا امتسارح لكويو تابالقلا كرتب نا شيملا دئاق لمط ي ارلا ىلا ًارصأ
 ْ تانالقلا رداغو سعالاب كارل عدصف يراقبلا ىلع د هلأ تحن لجر

 || اهانرك ذيتلا ةيفيكلانممتالغ رداصو ًأبمن ابلهأ قهراو فراضقلا ىف ركسعو

 ْ فراضَلا ىف مقاولا طحقلا ىلع مالكسلا ىف

 1 هلا هل مفدو يشباعتلا لع لمط يارا مدق ١ ا/ هن رخاوأ قو

 . ةدوعلا هسه أذ ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقم ريطانقو لاير فلا نينامتو

 || ( كلشلا ) دالب لع ةراثلاو ةرزللا قارتخال ةبهالا ذخأو فراضقلا لا | ١

 ةدوشف ملقا

 ] كلقلا لع ليط ىارلا ةراغركذ
 || سلب ةارمع ةأفح مهوةدوشف ميلقا ناسك ىلا نم ةليمفل مسا كيشلا

 ] ممدحا ساج اذاف مهذافلا فاصلا رتست ةقرخ نمةعطق مهنم ءايظعلاو ءاينغالا

 مل يناللاأمأ تاحوزتم نك اذا لل نيفورف نيرا ل
 أ| رمش نةلحن ةوسنلا ءالؤهو نمابما نهندلو موك تايراع نف نجوزت َّ
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 2 1 امتدلومويك ةيراع يهوهر >> ى هيلع لخدي نوم ةدحاولا دفا كح هيلا :

 هتبعأ اذاف هنم أمندب ميدلت هبي ةليمم ىهو أف هرلظن مش نا دعاو ||

 امادهاو اه>ارخاب نع هيجل 1 ناو نيكل كلع ةءوطوم هراد ىف : اهامأ ظ

 ةراميلا هن ,راقأ كح

 طقف نييلارظنلاب تقلا هب دصق .الناكف تاب ها هودي لوغ حام
 هنا لك ل رولر كنا هدا و طالس نبا تحوم نإ فان ناك ل
 0 دب ل تالق اهئانإ يم الا مالا هد |

 يوي وهالة تت ري سمع

 لتق يلا شابحالاو شيواردلا ةبراح ىمأ نم ناكام ركذانل مدهش

 ةشدملا ةيطقنس ُْف انحو كفاح يذلا تك ايذم ي ةاحنلا نأ كرات

 هدودح ع يديءتلاو ع نع اوفك نا طب اردلا 5 ةبدابع دع .

 تاهد ند اهلعنيولاطي الا ةراغ مفدد ةلخم ةيش دم اح آمملا نا هنع بقل 0 :

 1 0007 موال شيواردلا عم برحلل ااا اء ظ

 آم تافرصأ عءوس' :نأب ا نآك هنأ لع. مافاص ص لب شرواردلا 9 ْ

 غرفتت يكل هنع ىنغ ىف تناك 0 بابلا اذه ةكلملا 0 تحتف ىنلا يه

 : ا ا دع عوذو 0 ع ِش رش 1 او

 11 1 11110011111 ]| كيلينم ناك يذلا تقولا سفن ىفو . اهريبدت يننييلاطيالل ذب. نم ولختال |



 شوط ركلا ةئبعت يف صاصرلا مدختساف لحكسلا وىتاستلاو ضافرلا 01 أ

 هلِجأ نم ليعملا رع مدقملا لجرو دب تمطق ىذلا ||

 6 هتافك لع لصح نأدعل 0 هده نم |

 || نييلءللا ىرقىلا ريرب يف هموكلا ينظوم نم ناكو سيئرلاب روهشملا ىادا

 تانب نم ءانسح لك ذخأيل رخاوبلاىدحا ىلع نامرد مأو ربرب نيب ةمقاول
 ءيطاوش ىف الوجتم رو,شةعضل ثكف اهم هن أ ءوةرخابلا ىلع ابلمحو نينا

 1 2007 نا 11 ءانلاب ا 000 0 - ىرقلا كلت

 « مله

 ساحنأاو صاصرلا ليش -
 ساحنلا ةرف> نداعم نم لحكلاو

 ( ساحنلا ةرفح) ةهج حتافا اشاب نودرغ ركذلا بيطلا ناانل مدق

 ْ ا هفلخ لمهأ 2 * امم 0 جارختسا يف عرشو ساحنلا نداعع ةءولمملا

 ىف روفراد دالب تلخد ىتح اهنم ساحنلا جا رختساب لفي / و ةرفلا هده

 ٠ ةيودهلا ةزو>

 آ اش اوشا سان ةيال كلت ىلإ اناا يثلاعتلا شا كنب هس يفو

 ءىث جارختسال دعي ل 3 شوطرألا فورا ساحنلا نمد 0

 نييلعجا تائب رك ذ
 ربرب ثداوح يف اهفيرعن انل مدق ةليق ميسا نيياعملا

 || نيسح نب ىهو دمت همسا الجر ىشداعتلا ذفنأ ©.م ةنس لثاوأ يفو
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 نويبع 5 ةلهند ىف هنع بولد نم نيعب نا هلآسنو هيلع ا د "
 دمع ةريسل ماي دعلو مار 5 الان هليقتساف هيلع مودقلاب را هنع ايئان سأوب ْ

 نكلو همادعاب ساجملا - ةءرصملا ةديرإلا ىف ءاج امل هتكاحل ع ْ

 نم هيلجر ىف عضوو هلاومأ ةرداصمو هنح- د ماو قيمنتلا دِتَقْوا ىذ *دأعتلا ْش

 ١ها1ةئس لهتسم ىف ءاوتسالا طخ ىلا ىف م ظ

 روفراد ازيا الخ ومازأك هنأ عم + نيبرصمال ضغبلا دءدش لقز ناآكو

 وبدخلاهل روفغأاىلا لسرا روفراد ىلع ىلوتسا املو ةئلاثلاةبث رالاتاعو أنمدق 6

 ةءولمت ةمدقع هباتك لهتساو ةيودبحال 7 استلاب هيف هحصني اناتك اشان قيفوت

 ىلع لواملو . اقر نع عاربلا ىنات يتلا ةيصخشلا نءاطملاو ةهافسااو ةحاقولا ظ

 نعاطملاو ىلاثملب وام لوالا باتكلا نءفلتخ الرخا اءاتك هلل سرأةلقند |
 الل ار درا لنا وولاء زم شين نيمو انا ليمتا دقو |١
 اهناطلس هكسماف (وق رب) هةكلمع قلو لام ردمأ هينا ره دعا ءاوتسالا ْ

 مهنا دالسبلا كلت تاداعب نوفراملا لوقيو آلا ىتح هتلفب مو رغم اك |

 تاونس ع نحسلا ف ىز هلا قم تيم و قمل نع رجع ىح هلا ام دويعغلا

1 

5 ” 
 ساعة وكن ةفاخم اهب ىريخ نم دومين أ مرايدىلا بهذ برغل نوح.سال

٠ 

 لقز ناف لالا نه نكي امبءورارسالاب ادوزم اهنم دوءبو رايدلا لالخ سوج ئ
 ةفصلاب ةموكملا دونج نم اهصاختسا ىتلا روفراد دالب ىلع 0 32 ١ ظ

 وهما سزلو نيببلا امينينم تناك نين ءاهز الا اهركذ ايل دتتلا |
 نم لكل ةيودهملا ةلماعم تناك اذكبنكلذ ينةبارغ الو املالخ يف 0 ]
 07 دنت مو لق نمرتمالا قرا داع 1

 تي د 1 ١ ا تعور ن0 101 تدفع سا ا ل ا



 فن

 بوذا نب سهاطلا مشل ىشاعتلا ذا تافالتخالاك ل5تلحفتسا الو

 خيشلا ىفوتف نيفاتخلا نيب الصفيل يقرشلا نادولا ىلا لقز دلاخ دمت 3

 ةئقدنامءهعمو نامردما ىلا امجار لقزدلاخ دم لغقو( ركوط) ىف ىهاطلا

 دلاخ دم ىلو مشوا ىلا ةنقد نام داعاو ةجرق ابأ يئيامتلا لع من

 سثاساللا ىثبافثلا وخأ توقعي هل. سوا ىح ةئس ءاهز ةلقاد ىلع لقا
 هركذانل مدقت يذلاءوديق دعاسم اهه ةراقبلا نم نا ريمأ ةلقثد يف ناكو

 ةيداهلا داق ناكو للا فدى سعوةرامبلا نم ةلئاقملا دئاق ناكو يموجنلا نبا عم

 قدانبلاب نيحاسلا
 روفرادب هلزام ىف ىبرت لقز دلاخ د# دنع امداخ ناك امله يبرعو

 لقإل طم هنرمإ تحت ئرع زاسو ةلقتد لع ؟نيمأ لقفز ترا
 نكحي و هنرفح ادأتم سلجنو همامأ عضاوتب ناكف ةيرتلا قح

 بوي هسدأم الول ةوادعلاب اهؤافص لدبَسو الاح باني نأ نابسملا يف
 موبتاذ ىفو . يشياعتلا دنع لقزي يعسا ىلا همفد ىتح يبرعل يشراعتلا وخأ

 هعنمو لقز لزام مم طاحأو نيدفلا ءاهز اوناكو هلاجر يرع مخ

 رغالاو لقول رضنن اهرف نيشون :ةلاشد نضج مسقلاف جورملا نم

 نم كاذو ةراتبلاو ةيداهجلا ىرم فاؤم اذهو هيلع يبرع سهاظب

 هدعا دما ثداوملا هذه نوضغ ىف لصو دق ناكو نييلمجلاو ةلقائدلا

 ةموكحلا عم قفنا ةلقثد ريمأ لقز نأ ىلا ريشد أبن هيف ةيرصم ةديرج
 دعو 0 ةموكملا تأو ةمواقم ريثب ةل قد اهملد نا ىلع

 نوكي نا ىشخو ربملا ةح يف يشبامتلا يدل بر قس ملف ةنسملا ةأفاكلا

 سمأ هعمو ميكدلا س )وب هيلآ ذغاف داوقلا نم هعم نم عم كلذررق دق لقفز

 م د دجس او صحم >0
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 ىملا تيزاا مهحارج ىلع اوبصف ةقفشلا يلوأ ةريخ مهتكردأ نذلا

 0 الا كلذ لمفأ 5 هلوح نمل ذئتقو ىثياعتلا لاقدقو مدلا فيزن عطقل
 اذهل سمالاب لوما ب ىدرملاو رضحلاو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم

 برضو لاملاب اورممأ مهنا انقدص ناىنون وهوةلقأندلا نم لحجر لامف لمعلا

 ناسملا ءاسنلا ذخاباورمأ مهنأق دصن لبف لجرالاو يدبالا مطقو قانعالا
 هتلاقم ىثيامتلا غلبأو نيرضاملا ضمب هعمسننييلا كامب تاوطوك نمحاكنو

 برغل ةاضقلا مخ يدبملا ابأ نمل هنأ هيلع عدا ثيحةك احلا ىلعهنلاحاب أف

 شيما ضارمتسا لح يف يللاتلا مويلا يف تب رضف هقنع
 ادا الا ردراتلا لف نعزوو تايم نيحاطبلا ءاسن تذخأو

 نموتيو دبل ًاسيشت لئابتلادشأ نم انمدق [6 اوناكو منن وستلاب نامرد مأ
 هيلع طلس الاظ "ناعأ ن سد اهدس مهم هللا مقتلاف اهرزا اودش

 نامت تطيق نامرد م 1 ف فلاززاملا نم 0 ينل م تعسو

 ' لاير فصن نأضلا نم سأرا نمت غلب ىتح ةيشاملا
 -- يي

 كلذ دعب لقزدلا> دمحم ناش
 عم هل مقو امو روفراد يف لقز دلاخ دمت ثداوح نم ناك ام ا ركذ

 || ثيحنجسلا نم هجورخو روبش ةعضب نامرد مأبهنجسيلا هجنع ىبا نادمح

 || ءاهد اذ اذه لقز ناكوهمم دجسملا يف سلا تاول.ملا ةمزالع ىشياعتلاه أ

 || نأ يلا هب ىهاظتب ام هعدخ ىتح هتبعو ينباعتلا ءالوب سهاظنب ذخأف ديدش
 ْ يذلا ةحرق ينأو هنقد نام نيب تافالتخالا تركو ١.5 ةئنس تلخد

 هلدب نادوسلا قرش ىلع ىلوت



 * ا

 ْ ا ايش اوكرتي م مم ا مالمسلا هيلع سهلا يقاربخنأ ل 36 ثناعتلا هل لاهف ْ

 ا| نامع تكسف قرطلا عطقو واعسلا ىلع امادقاو ءارخاو داو لذتف ارك ْ

 ىنلا راح نإ هسا ل يباع هلا ميل دشا ١مم .ا/ ل . ل ا يفو

 ناحللاو 0 ةرداغع ي ثاعتلا ند ل ميلعأ رو ل ىلا بهدف

 نع : 1 ا هلق اع ةناهالاو برضلاب لوسرلا اولا هلشد طابرب

 . ىثباعتلا قاف نامردم ىلا ع لغفو م رهف قط 3-1 اخون هيوم ْ

 دادعاب أ املا ف أ هباصأ اع اا برغملا ةالاكرفل هراد نه احراخ ا

 ْ مأ اورداغ ناو قدانلابنيحا سمة داو>و لاسرفنيد لئاقم فال 1 هرسع م :

 ليكولا ديع قابلا كيع هن رش ةدايش تح ءاشعلا ةالص كعل نامرد :

 1ْ رع ها ادصاق هلوح قاو.الاو يشاعتلا 0 ءاشنلا ةالص دعلو

 || يتح ل-وللا فصتلا امو اهب لمعي ىتلا اياصولاب دئاقلا ديوزنو شيملا ميدوتل |

 ٌْ لأ ءارحصلا ِ ه رسم عيانو نةسلاو رخاولا لع لعتلا هلك شدملا ااتحا

 ا نارينلا مهراماو ساغلا 2 نيحاطيلا 0 مهاد لايل ثا دعلو انا

 ظ مهلافطأ و مهئاسنب ىرسأ نوقابلا قيسو ليتق.ىناا وم مهنم طةسف ةيماملا |

 أ ادع نامرد مأ يلا 0 1 قالا ذل وع ءىحو | ملك مهتيشام تنسو ١

 0 م . الحر نيدو 7 ف يذياعتلا راتخاف ءاسنلاو ناييصلا :

 نيدسح قانعأ برضو 0 ند ُق 0 نيس باج 0 د :

 دبدشتو قودلا ناديت لا م وصو موب يناث ربظ ىف ىثياعتلا بكرو

 انو مهلجرأو مهيدنأ تمطق نذلا رثك أ تامو ةعيظفلا ماكحالا هذه ذافنا
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 بح يف ىنافتلاو ةداهزلا ربظمي رورظلا نم هب نكمت ءاهد اذ ناكو ءامدلا

 ينرطظنلا مهيلا لوكوملا باونلا نم ابئان يدهملا هلءخل امل صالخالاو ةبودبل
 نيحاطبأا ه-موق دب قالطا ليبس يف ةفيظولا هذه مدختساف ةيلكلا اياضقلا

 هنوبكةربام لعام مهاةعداربةبوةعلك اردإ هتنيظوافقوو تسلاو بيلا ىف

 بهلا ىف مهيدبا تقلطناف قرطلا مطقو لقلاو وطسلا تايانج نم

 باوت ىرمابا مرت راص ثيح باقع ةلئاط نم فوخ ال, باسلاو

 يثباعتلا ىلا مهم ئوط هلا :تنشراو يثياعتلا يبرثم نم أبردمو ةيودبلا

 ىدباو هدب ريغ داسفلاو ثبعلا يف دب نالوجي يضرب ال هملظ عم ناك يذلا

 ناب قاحللاو اهرايد ةردانع اه عا نيحاطبلا ةليبق ىلا بتكف ةراقبلا هموق

 | ىتخاو لجر فا و مهنم رفاسف ٠0١ه ةنس ىف كلذو ةلقثد ىف يوجنلا

 ةعاجلا تشفو +١٠ ةنس تناك ىتح اهراحو مهدالب رافق يف نوقابلا

 نادوسلا ىف

 دال ف اور دتلاو نيعلطللا دياثم ثدادزا ةنلا هده رخاوا قو |

 ءارحصلازاتجت يتلا ةلباسلاو ةيراجتلا لفاوّلا ىلع قرطلا اوعطقو لينلا قرش

 ا ادن زئاوةةدعاودااو ةقبملا دودحو(هرتتا) رعو قوز الا لبتلا نب

 مهيلعىنحلا عفر ايكو ءارحصلا كان ءاحتا يف ةلزانلا لئابقلا رثك أ ىلع اوطسو

 ركاذلا فلاسلا نامع 0 ,رق هلاجر ربك ١ نم ىذلا ءاضقلا ىلع اوليحأو ماوكش

 نيثرب نيرفاظ اوجرخ

 لاتف باونلاو ةاضقلا 0 هبارحم يف يثلاعتلا سلج مون تاذ يفو

 هلوش بئانلا ناممع هباجأف مدسافمو مرورش تدازو نوداطبلا ينط دقل مه
 . || هتوعد اورصتو ىدبلا اومياب ذنم قرطلا مطقو وطسلا اوكون مهنا يالوماي
 1 0 م د تصدم تهمس مج جس بر ب دوق مج جس وج وو م هو يحسم جس مدس جب

1 



 « وه

 دعلو اويهذف نامكلا يف مييلع دكأو هابلا يوقب يتلا ءايشالا نع هل اوثح

 ةشيشملا عون ىلع افاضم رينملا نمش هلاورضح نا ىلع مهمأر رق ةلوادملا

 ها ا ناك لجر لحم اودصٌف ( شوارق ) ةامسملا ةخوبطملا

 نزع يف هوعضوو تملا عم هوب © قالا ردقلاب اوهاعو اغا شاتك»

 هجن اوكا نا ممم أف ربسملا ةحنار هتمنف يذلا يثياعتلا راد ىلا اوبهذو

 زاجاو ممركشف هنم اولكاف ملا هيف هل اوسد دو اونوكي نا ةيشخ هنرضحم

 مهد ىمأف دفن ىتح عونلا اذ_ه لكأ نمرثك 7 تاالابو رس ممم دحاو لك

 ابكرت ىلع ردشب ال هل ةداعكلذ راصو هريغ زيميت

 اطبلا ةثداح 17 .

 (هرير) ءارعص برغقرزالا لينلا قرش نكسن ةيودب ةليبق نيحأطبلا
 مادقالاو ةعاجشلابز ور وبشم اه اجرو لب الا ضمإو رمبلاو متءلا نم اهيشامو

 ةيمجوأ وطس ةءاصع دجوت الو قرط عاطقو صو.مل مبلكو مهددع َةِلَق عم

 ةموكملا تكسما دقو نيحاطبلا نم الا نادوسلا ءاحنا راس يف 2

 سوفنلا لتق نم هنوتأب اوناك ام ىلع مهتبقاعو ةيودبملا لبق مهنم اريثكص
 لاومالا بجو

 لئابقلا ةمدقم يف نيحاطبلا ةل يبق تناك ةيودبملا ةوعد ترهظاملو

 ىدبملاب قلو.اينديد ايه نيذللا تلسلاو_برللا ىف املس ايلا تلا 1
 ناكو دمحأ نب نام وعدملا ةليبقلا هذه لاجر دحأ ( يدق ) لابج يف

 كفو داستلابط ارا ندا نيسلطلا هموتك يعو ناسا



 « دو

 يذلا ( ةيج دنلا ) مادا و ةديصملا ريغ ةممطالا عا انآ نم نوفرئدال نيذلا

 ميبلا موا و هفيرمت اذ قيس

 يذ دوماملاّت ربكب بيطتس ناك وك وعلا هده ىف 00 ناكدقو

 ادهوهدنع بيطلا نسح ا ناكو اه .ش نم سفنلا ضيف فد .ىلا ةمركلا ةحنارلا

 باحلاو لدئصلا روطمب نوبيطتس مهناف طسوالا ل وسلا يلاها فالخم

 لصاملاو اهتحئارنمنورفبو نوبرصلا اهذت» يتلابيطلا عاونا نم اهريغو

 فلتختو طسوالا نادوسلا ىلاها دئاوع نبات هموقو ىشداعتلا دئاوع نأ

 مره خبش هناك رباغلا سوم مسجلا فيجن هيلا ةفالخلا ءاضفا لبق ناكو

 ىردلا راث ا مهب رشتنملا نيغدصلا رئاغ هجولا ليوط
 مهستبو اهقورخ لالخ نم هءسج ربظي ةقزمم ةيلاب ةمقرم سبلب ناكو |

 (رومدلا )نم ةوسنلق ىلع
 هبشنو ةفيظنلا تامقرملا سبلو اهلك هدئاوع كن ىتح كلذ دعب ثبلب و

 ةبرصملاةعطالا لكأب راصو لدئصلاو ىلح ا رطعي سيطتب ذخاو هساالم ىف ىدبملاب

 وحن هدنع عمجو موطرملا لهأ نم تايرصم ةوسن اباقتاب موقب ناكى تل

 ضمت مل نكلو ىئياعتلا ريغ رخآ صخش هنا هيلا رظانلل ليخمهناىتح هبجو
 ءاضعأ فم نم هارتعا امم هشيع صن ىتح تاون ثالث هيلع

 || كرم يكز نسح همسا ايرصم ًابنيط ىعدتسساف هلوبش دوم هل سانت
 01 ىئاثلا مساوىاشلا هط دم اههدحأ مسا نيرجانو نيشاسلا ةموكملا ءابطأ

 نا مهلأسو ةوبشلا نادقفو فعضلا نم هناتنا ام محهلاكشو ىئانويلا هيلدا
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 يئايل زوضح,يف كليبناو ةراغدلا ف ىشياعتاا نبا نائمك لسرتساو طسوالا
 عمججو تاسموملا بح يف يلاغتو اهفاصوا ضعب انركذ ىتلا ءانغلاو صقراا

 ميهاربا همسا خأ هلو ءاسنلاب نيميشتملا نيثنخلا نم ليل. سيل ادع هلوح
 هنريتو ىلع راسو هوذح اذح ليلملا

 لمرلا لع ةف رعم يف اعر أعراب نومزي ايف ناكو هدلاو ىفوت هتياوت ليبقو

 نفلا اذ. اريبخ ناك يذلا ىثياعتلا هللا دبع هيخأ نبا لثم تخبلا ةفرعمو

 يذباعتلا نبا ناهثع ةمجرت نع اريثك فاتح ال 0 دو# ةمجرت نا لصاملاو

 اضيأ هم راسو دومت عيبشتل يئياعتلا جرخ ١٠1م ةنس لئاوأ ينو

 هتعاطب فاوقلا اورصأبو هتيلوت لأ اوناعيل ةانضقلاا عم نودؤدنم

 هفوكعو تاوبشلايف هكامهلالهنم داولا ضعتما روفراد يلا لصو الو

 ىلع ناكيذلا هفل_س نيبو هن قرفلا هيسؤرمل رهظو تا اندلاو يصاعملا ىلع

 نيبودبملا رابك جم

 براقأن ويلقثدلا بنش ىتح ا. يبو روفراد مامز لعضبق هنا لصالاو

 روفراد نء هاعدتساف هيلع ةروثلل مرلك نولهالا زو يثيامتلا ىلع ىدبملا

 هناكم ىف ىف و كإذ رك ذ ىتأايسو هشرجب نامرد م 1 يلا

 عجهوجهمسم

 يف ةراقبلا هتدلج ىنب رئاس لثم كلل هيلا ىضغب نا لبق يشياعتلا ناك
 ْ مننتلا تبورَص ناش فرع ايإ ةواديلاو ةنوشإبا نكد ىوصقلا ةحردلا

 يه يتلا ط_.والا نادولا يلاهأ نمت نيفرتملا ة-قبرط ىلع ةيشيمملا لاو>الا
 مو . و -. ا -و ا 2 1 ٠ ٠

 ةراقبلا هبوشل ةيسنلاب هةددم كعل اما الأ هفولام رعب رز دئاوع كنا ناو 0

 0 نادوسلا 274 »



 #« "د

 حتفل برغلا دالب يلا هنعزع هجو مب ةيشاملاو تاوقالا نم ريثك ءىث ىلع

 (روذرادو وةرب)نيب ناتءقاوناتك اماهو (هشدر وبا ) دالبو ( تالسم ) دالب

 ىتح اهلك دالبلا حتفل لغوتلا دصقو دالبلا كان مو يف ىرق ضعبب رفظف

 هلمتحاف لايل ثالث دعل هبح ىغق و ةثيبخ يح بصاف(وقرب) دود> دنع فش

 7015 للا لع هلافو اوتحاو رونراد ىلإ نيمجار 4 اورتيشو هد

 ربألا اذه هيلع عقو يذلا يشياعتلا يلا هيعنب اولسراو هماقم هراشن دم هلكو

 ةءافكلا هيف دمتعيو هبحن ناك هنال ةينيع نم عومدلا تلاسو ةقعاصلا عفو

 هردق قح روفراد ىف هحا# اردممو تامللا عفد ف

 نءانيبعل 1 ىتداعتلا ناعأ مدآ ناّثع ىن لوصو نم ةريسل مأي دعلو

 : هلدب دحاد وم هم

 ىددمحأ ناهنا.لوقنفةدئافلل امهتهتجرتىلع انهىتأن اذهدوت ركذىلعو

 طوس دعب ةانباردقو( هكساكلا )ةهجي ةشياعتلاد الب. هدلوم ناكو ىثياعتلا م

 ههجوو امأع رشع ةسمخ زواتلال كاذ ذا هرمت ناكو هدلاو عم م وطرألا |

 ديدم نم تا ال ةيلابلا هراطا ىلع ةرهاظ ةبرتلاو ى ريثطا را ا وشم

 ا 1101 تاسو ىح هوجولاو ءارسالا نم راسلا ىلوا ىلا لاوسلا

 || ىوصقلاةياغلا يف هيراق ار ئاس لثم ناك جرتملا نأ صاملاو . ىثناعتلا +تنبإ ىلا
 || ةراقبلا رأس نورّتحي طسوالا نادوسلا يلاهأو شيعلا فاظشو ةقافلا نم
 ! عم مهن و ةيشحولا ةوادبلاو ةيحمملا نم ىوصقلا ةجردلا يف م نيذلا

 ١ ايراقب ناك مجرتملا نا ةلطابو: ةموهنم ريغ نوكت داكت ةيبرع هبشاه+وك

 ١ اذ ىشاعتلا هبسرق راص نا دعب ثبيلام هنكلو هرا را و هفالخأ عيبج ف

 1: 1 نادودسلا لها هيشلو هدئاوعو هقالخا ريغ ىح نادوسلا 1 ناطل_س
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 نم سئب ىذلا دعس ىلعل ءوسلا رمضأو يشراعتلا ءاتساف لاق م فال. ةعبسال

 ه._-عءدو5 يذلا بومعإ هخاو ىشاعتلا يزال ضعتمأو 2 راما ل

 ةئدطاو ةرامالا نع هاما هلزعهلا كلضورخلا دم ف نمطلا ىلع ءارغأو

 نوما رهظدل باق لب ءافو هنم ري 9 بصنملا كلذ ىو ف

 مدقو ةلقند نم دع_س يلع ىشاعتلا مدعمتسا ٠م. ةئس لئاوأ يفو

 سحا ىح هواش هلال عرش داكاف ةيمدس ةدام هبف م ءاَدع هل

 هيلع تربظ نادم ةايلق لايل دعب ىنوتو هراد مزاف ددش فاران

 مهستلا ضاسعا

 مالا لاو ىليب ايف كلذ ركذ ءىجيو هلتق نمىفدو ريمالا هلئف نامرد مأ

 دعا نمو لبق نم

 ر دب دجا دويحم ةيلوتو مدا نافع تومركذ
 ادارج اشيج عمج فيكو روفراد ريمأ مدا نامع سمأ نم ناك ام انركذ

 صانمْنآك امم ةعدملا امتطاس لها ةروندعل اهلعيلوتساو روفراد هن مجاه

 ( هزيمج وبأ ) ىلع هروبظ
 دابا ثيح روفراد هالب رامدلا مع هزبج وبأ ىعأ نم نامع غرف اسلو

 برغذلا ىف يتلا دالبلاب اومأو مهدالب اورجه رخآلا ضعبلاو ضعبلا طحقلا

 اهريدغو ( ىادو ) دالبو ( هثير وبأ ) دالب لثم نيبدبملل عضخم مل تناكو
 ثيح هدنج تاّمفن ىلع لصحتيل لابملا ناكس ىلع ةرانلا ىلاوب نامع ذخأو |[
 لصحتق ةلتاقلا كئلوأ تاوقاو تاتفن ضعبب موقتال ابارخ دالبلا تراص |[

: 
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 فا

 عجرو هلتق لبق ةزئاملا هذه سما يننلأ مث ةءيظع ةزئاج هلف اذه نايلس

 نم لتثفو مهم لثف نا كعل ةددأبعلا نم نو ريغملا
 اص اوكف ممادعا

 ناك دقوايرهش اهنج نيسمح فار نام ناما.س لتق ىلع مسير ةفيلخ

 ىونت ةموكمللا نا هعور ىف عقو ثيح ائيس ىثياعتلا ىلع ةثداملا هذه رثأ

 أرو نا كال 0 هنأب كلذ ل سانلا لد و نادوسا عمل

 فرع ويسأل كدحس متاعكر تس رصعلاة الص سانلاب ىلصف (دجوا ( ديرب

 هعزفب أبنب ءىجوف اذا ةالصلا ين ىهس نا هتداع تناك ذا هكايترا ساننلا

 سلف اهءاروسل ةطيس ةراغابا ملع تتح مايا كسعل هعور أده مث

 دعس بع جاح ا ثومرك ذ

 ةئيند ةئبم اذ ركذلا لماخ ًاعيضو ناكو نييلعملا ةليبق نم دعس ىلع ججاملا
 |ريمأهريص يتح هتلزنم ريا دمت عفر ربرب ىف ةيدبلا ةوعدت اخد املو

 ريما دم عم هرعأ نم ناك مث ( هربتا ) رم بونج ةعقاولا يرَلا ناكس ىلع
 يثياعتلا دنع ريخلا دمحم ىعس ثيح هنم فرط رك ذ انل مدام ربرب 8

 هتاغ ىلا لودصولاب ي ةلاعتاا هد-عو دقو ريرب ةراما ىف هفلخي ' نأ لمأ ىلع

 يلوو يثيامتلا هلزءف ريسخلا د ىلا نعاطأا هيجوت يف غلابف هتابل ءاضقو

 ةةتاعلا:ةدعءاضحاب همم دهب عا نجلا ربظت اق ود راقبلاهب راقأ د هلدب

 ةل د ىلا مهبحصي هةر ناس الا هس اوغلبف هناصا تحن نبذلا

 ظ قو ريرب دعس ىلع ردانف يوجنلا نبا عم اومضنيأ 1805 ةنس لئاوا ف

 ]| ظقف لئاقم ةئاعس مهاذاف ةلَاَمملا نم هعم نم ىصخأف هلق ىف ىوجنلا ىا

 01 هريخم ئشاعتلا ىلا ىىوحتلا نا تكف
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 || اننا لارا ككلهزاعوج لافطالاو ءاننلا تاقرداو ريش ةيعارشلا نددلا

 || ىنيامتلا ةلود مفانعاو رث انشاو تاتا وللا حاشا كذا رت لو

 || ناحبسف نادوسلا نم باكبلملا رباد مطقو ماقتنا رش مهمادعا نم اومّقتناو

 ريغتب الو ريغل نم

 م ناعن نايلس لقد 0 لوبا يلع 6 "نب نعل 0 2

 كح دلكو نادوسلا يف تشف حلا ةعاجلا سعأ ٠. ب نان انا

 ظ مأب نيدوجوملا ددع راص ىتح ةلباتملا دو>و ىلوو اهذ نيطبارملا نم دودملا

 || ًافئاخ ىثياعتلا تابو لتاّمم فالا ةثالث ىلعد.ز. ال ةلئاقلا ن ناس

 ْ داليلا نع مفادب نم نودجبال ثثءح هن ز> ا هن رمدملا دوتللا مدقت بكرا

 عافد لقا

 ايمو هنع ساثلا فار اب نشا ىثباعتلا نا كلذ ىلع ةدانزو

 | مراغلاو ملاظملا نم 0 مهتهرأ أم 0 ع ةقوكللا

 || ةفيلخ نيسح نب حلاصولا (تارلا رابا )ةسارح تاكوةموكمحلانا اناق

 | بنا مال

 عج باكيالا هموقو ةفيلخ ىبأ نسح هم نبا عم ةفيلخلا هانا ام هلاه ىذلا 1

 | برماتيشتناو (دمو بأ ركسمم ىلع مهب راغأو هتليبق نم بكار ىتئام وحن[ |
 لينولوكتلا لتاق رق نامت نب نايلس مبعمو شيواردلا نمهيف ن« نيبو هني ||
 مهني ًاليتق طقس ىتح لتاقو ةدبابعلا فوفص نايلس محتقاف تراويتس | ١

 اهولمتحاو هساراوزخ |[

 نر اهب نه تا اهاوقل ةردنا ترن ةنموتاطا 0و
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 7 وجيل ةديابعلا لاجرا نم ليش ند اددغ اضيأ ب لطاتمدختاا)

 نثل ا راصو ةموكحلل سسجتلا ةسنبم مهضعبب تطانو يراحصلا يف

 سيساوجراصو باباشملاو باكيلملانيبروفنلا جحتساف ىثيأمتالنوسسجت مهم
 مهب نوةحابو ةيودبملا سساوج ةموكملاد:ءنوعس باباشعلا نم ةموكملا

 محل نوضرعتب الف باباشملا نم اوناك اذا امأ باكيلملا نم اوناك اذا بئاصملا
 سس[ تاكللا ل ماد ةلماعلل هذه لثعو ممراطوأ ءاضق ىلع موناعا امبرو

 م راقأ نوكرتيو باباشعلاب نولكتيف ةيودبملا

 ةموكحلا ذوفن ىترئاد يف مهضمب نوبراح باكيللاو باياشملا ثبلو
 ةوظح تيوق 10:5 ةنس ىفو لاكذلا دشأ ممضعبب نواكنبو ىثياعتلاو

 دخاب هتيادل انلاق هلي ىشاعتلا دنع باباشعلا دحا رازك ريشي د

 ةفيلخ نيسح نب اص تلسرا ةموكملا نا قفتاو بك اوملا ىف اهءاطخم |

 لسفق من (تارلا رابا )ىف ًاميض هيلع زف ةرباخملل ةفيلخ نسح همه نبال

 تاياشو تناكو اظيغ ظاشتساف ىشثباعتاا ىلا هربخ ىمنف ناودا يلا أجار

 ريرب ىف نيذلا ءارصالا نم عج بتكو هبلق نم تنكمت دق هماد دياق

 لبلاو ةنايملا ةفلخ نسح نونبهت ىشباعتلا ىلا د وأ يف نيطلرملاو

 هيلع ضبق اهمدسق الف نامرد مأ يلا يثياعتلا هءدقتساف ةموكحلا بنا

 نم باحململا ةليبَق دا رفارأس لع ضبقلاب 1 اها نداماو هلو أبف

 مهلاومآتردوصو مهلعضبقف ربرب ىلاوح نكسل مبمظعم ناكو ىثثاو ركذ
 مو مهؤاست تيبسو لالغالاو دويقلا ىف نوفسرب نامرد م لااوتم

 فاللا ةعضب نول

 راو ةموقو هنا ادا اهانه نيل نس دلاو ةنلح دم قوتو
 110 حجج
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 || يتلا دالبلا بصخ مدع ببس نكلو با صالا راش ةنضاملا

 || نم اهريغ نع مهتوجو فرصي امابق مهتشيعمب ةيدشاملا موقت ال امنونكس

 1 قازئرالا لبس

 || ةنهعةدبايعلاةل يبق لاجر لغتشا نادوسلا| شاب ىلع دم هلروفنملا حتتفا الو

 || (دمحوبأو وكسورك )نيب ءارحصلا قيرظ ىف ةيبرأاو ةيراجتلا لذاوقلا رييست

 أ( ةماعراب تاكيللاوئاتخا تاياشملا دا وس ةرثكو تاكتللل ددع لذ نع مغرلبو

 || اوزرحالاجر مهم غبلو سكملابو نادوسلاو رصم نيب ريس ىتلا لفاوقلا ىلع
 || اشاب ىلع دم نانملا نكاس ةءالو تمد ىتلا نامزالا يف ةهابنلاو ةرهشلا

 ةبرصملا رابدلا ىلع
 || نيسح ىخانب ةفيلخو ا نس> ناك نادوسلا ىفةيودبملاةرون تءاق الو

 || ىلا مضناف نادوسلاو رصم نيب لفاوقلا رييست ةسائر ىلع اضباق ةفيلخ اشاب

 ىلاو> هل ةوعدلاو ةدبابعلا ةليق ىلع ةسائرلاب ارصأ ىدبملا هل بتكو نييدبملا

 || ةلشد ميلقا ىف ىدهلا ةأعد اهيف مزهناىتلا عئاقولا ضعب دهشوناوصا ةيربدم

 تداوت باباشعلا نود لفاولا ىلع ةسان رلاب باكيلملا دادبتسا ببسو
 || دازام مهضعل ءامد نم اولأنو مرودص ىف ةنحالا تيكعتماو ةروادملا مب ظ

 || امتراوثو نينطبلا كنين نيب ةوادعلا ترّمتساو ةمغن روبنطلاو ةلب نيطلا
 فلسلا نع فالا

 فئاظو ضءاو يشداعتلا دبرب فئاظو ىلع باباشعلا نم ريثك ضو

 مهسدب رىثنلاعتلا يلو نذلا باكيلملا نيبو مهيب ةرظانما تدتشاف لاملا تيب

 نيطبا م مباعجوأاضينأ لفاوقلاة سائر مهملا لكوو مهيلع ةرامالا ةفيلخ ايا نحل

 دمحوبأو وكسورك نيب ( تارملا رابآ ) يف
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 هبيسمت نم ءىفلاو ءيف جاملا نا عم ةماعلا لاملا تب فراصم ىفهنك

 نالدع ميهاربا مهسيئر هلمفام ىلعمهخوو لامل تدب نا وعاىعدتساو هب ضاخلا

 سمالا نا نولهجال مهو وفعلا بلطب عرضتلاو رافغتسالا ريغ مهنم نكي ف

 مث هعيب همه رداصلا ىمالا لاملا تب ىفو ىشداعتلا وه جاسلا عي

 نيبودنم لسراف راجتلا نم هنرداصم زاوجو جاملا عيب لاطباب ةاضّقلا ىفا

 هيف اوفرصتب نأ لبق جاعلا نم راجتلا ىدبأبا  اوذخأ نك اوس ىلا مهفلخ

 هعيديل( هشك رمي ) هسا ىنك اوسرجات ىلا رداصملا عمل عفدب ىلإ ؟داعتلا بتكو

 شوطرملا لماعم أمل جات ةنواعك تاودأض مب هنم ىرتشلو هتفرعع

 نمرتك ادنفَو يدع 0 ةثادلرأ جاملا نمهردوصام ةميق تءابو

 مهدوع ةَقْش مهيد قب قبب مو اهل ىتري ةلاح ىف اوراصو مهلامسأر رجات ةنامعبرا

 مهماطوأ ىلا نأ اوس 3

 رثدي مف نالدع ميهاربا ةورث ىلع بينتلاو ثحبلا نم ىثياعتلا رثكأو
 اهمهضوم فرع الو ضرالا فوج ىف هلاومأ بيغ هنا حجرملاو اهنم ءىش ىلع

 تائع ردَش يتلا ةقبحلا كالت متغيف ظمحلا همدخم نم بيصن ن زوكةسو هريغ

 بهذلا نم فولالا

 ىواقبر أجا ميهار ١, روثلالاملا تيب ةلامآ ةئطو ف نالدع يهاربا فلخو

 ةلامع]و هنربس نم افوط يم اهف انركذ دقو ربرب لام تدب نيمأ ناك يذلا

 مهداعبإو ةدبابعلا ةثداح 00
0 

 || نيدطب ىلا مست ىهو ناوصأ ةئبيدم يلاوح نكست ةل.بق ةدبابعلا
 ْ مهثيعم ماوقو نيلوالا نم اددع لقأ ءالؤهو ( باكيللا ) ا ( بااشعلا )
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 4. ظ
 جاعلا ةرداصم ةل اسمو نالدع ميهاربا ر ابخا ةيقبركذ

 تنامع قرارلا تاجا نالدع ميهاربا ىلع ضبتلا يشياعتلا ىف أ امل

 هلامعأ ىف مهيأ رءادناولاملا تن ةحارإ هتتق دع ائذ دحاو ىراقلا

 اودجوفهتيي اوشتفو نجسلاهوعدوأو نالدع ميهاربأ رارسا أتاك ىلع اوضبف

 نيذومشلا ةعاج اهيمسل ىتلا موسرلا عون نم مسر اهيف ةقيرو هقاروأ نمض

 ىشياعتلا يأ ( هللا دبع كلملا » مف ابوتكم ( متاوملا ) وأ ( قافوالا )||

 تعنص ةقرولا ك7 نا كلذ نم اوجتنتساف نالدع ميهاربا مسا اضيأامفو ||

 نمضي زولا كلت تضراف نالذع ميهاربا ة ىتدابتلا بلف ةلامسل

 ينابام ملظلا و للا ةاضق لاّمف روكذملا ميهاربا اهب مهنا ىتلا مانالا هجوا

 كيذك ناكنموةبديملاب قدصم ريغ اباءاف نا ىلعلدن كلملابةمياحلا ةيمست ناد

 6 نيملسلا ةشنغدة ال وأ و هلامو رده همدو رفاك وهف

 املامعراص ءاوتنسالا طخو لازغلا رم ملاقأ ىلع ةءودبملا تاوتسا دنمو

 جاعلا نم ةسبلاسرا تءاج نالدع ميهاربا دبع رخا ىفو جاعلا امل نوباجي

 نك اوس يملا اهلمحب ممل نذأ نيذلا راجتلا نم اهعيدب آم ىئياعتلا ردصاف
 ابعيس ناك هنأ يت> اهتميق ريد يف نالدع ميهاربا بعالتف كانه ايل

 كنا دحأ يلم لا هارسأ بتاك تبئأو برا ىف مهكرشنو ١ مفصش راجتلل

 انيد.لاملا سار قوكي نأ لع انهي اعدم بتكو لاير تالا ةسرا

 أجاع لاير فال ةعلرالاب رجاتلا يرتشاف امه ةفصانم حاب رالاو رجاتلا ىلع 1

 اساحم ىشااعتلا دّمعف لاير فالا ةينامث ةيقيقملا هتميق ردش لاملا تيد نم|| |
 قفن اوهعاب دقو جاملا عيب ىف نالدعريهاربال نذأيمل هنا محل لاقو ةاضقلا نم | ١

 نات نادوسلا « اال
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 اهاكس كالهو 0- دصقب ناك امل هنكلو هلوق قدد لهجيال ناكأ

 مدع ببس نع نالدع ميهاربا اوةطنتساف ةاضقلا ىتدتساو هبذكت ربظأ |
 هم-االجر يشياعتلا ىصدتشاف مد أى مه رذتعاف ةريزإلا نم لالغلا هلأسرا |

 ةرزألا نم لالغلا راضعاي هل دبعتف لاملا تيب لام نما( ىتسلا دمحأ)

 ةءوامم نفسلا هل المرا لئالق مأيا دعاو اهلأ بهذو صاوألاب هدوزف ]

 ةسائرلا نمد مأهيلا لا امو ينسلا دمحأرابخأ ةيقب ركذدمب اف ءىجيو.لالغلاب ||

 رداص ثيح ىئياعتلا ةبغر ذافناماقهنا 'ينراقلا نع بزمي الو اباك ةربزإلا ىلع 1
 ذافنا نم نالدع ميهارب | عانتما نا لع. ةلطاتاعسا نم م نيلهالا دب كر ْ

 سانلا ديب ام ناك ثيح ةعاررلا مسومبرق ىه ةدئافب داع ىئياعتلا هدارأ م |
 ل ا 90 :

 اساحم لكش دغلا ىفو ديدملاب هلبكو ميهاربإ ىلع ضبَم ىثداعتلا نا 5 ٍْ

 كلذ ذفنو اًمنش مادعالاب هيلع حش ولح لع ةسيلملا ةسائز تح هتكاحلا|

 هرودص نم نيتعاس فعل محلا ١

 | ١ طا ةريزطلا ىف ةريقح ةليبق» ترم هلضمأ اذه نالدع ميهارباو

 ' نييدلا ر اخ لام ( قدم دلو ) ”نكست' لبق نم همآو ( ةدلاوخلا)

 ظ نأ مث نيدرصللا نييليئارسالا راجت صضعل لاومأ فترافدرك ىف رج ناكو

 أ تيب نيمأ قايلسس دعا هاما مث نمو ضيالا صاح انيح ىدسملا
 1 قزوح 6 يزوح 2 2 لا ىلا تدب قل ةمشاملاو ءاقرالا عب د هس ملا لكوو لاما :

 ْ ند نأكف ىثياعت || دنع نالدع ميهارب ما ىش 2 0 نا نانا راد

 ناكام ه سصأ



4.0 

 اهتالع ةئشاو اراد ل داغو ميظع ذوفنا ذروكذملا ميهاربأ راصو

 رابظا يف يلاغتو نامغلا نم ًاريبك ًاددعهلوح مجو ناسملا تايتفلا نم تايلظحلا

 ةياعسلا نم ورك و ديعبلاو سرعغلا هدادسح ىتح رورغلا ُق يدامتو ةبمالا

 نيشاولا كئاوأ ةعيلط يف بوقعي ناتو ىثياعتلا دنع هب

 رداصو نجسلا يف هجزو ىثياعتلا هيلع ضيق ١66 ةنس رخاوأ يفو

 هبصنم ىلا هداعأو هقلطا من اهميمج ىلا دبي ل ثيح هلاومأ نم رهظام ||

 نالدعميهاربا ناك ىتلا تاوقالا تدفن ١م. ةنس ةيناثلا يدا ينو

 م هل كحد مث مدقت ايف هأنركذ 6م ةريزملا يلاهأ رم اهرداص

 نامرد مأىلاةلثلا دورو لةو داصحلا نمز لبق دالبلات الو ص دارجلا مهلادقو

 نانلا كالهو لاما تريبل هنودخاب ادي الوصحم ةايملا د / تثءح

 مهتورت مظعم دفن نيذلا ةورثلا يلوأ ريغ قبب ملو ةيضاملا ةنسلا ةعاجم نم

 عابرا ةثالث ةرداصم ىلع مزمف ةراقبلا هبراقأ ىلا تاوقالا ميد: نء ازجاع

 ضرعو نالدع ميهاربا يعدتساف ةريزملا لهأ يدبا ين لالغلا نم قدام

 نيلهالا يدءاب ىت امزا ىذباءتلل لاقو هلوبق نم عنتماف سماللا اذه ذافنا هيلع

 ْ ف نم لع ةيضاق هن رذ مهم ردعلا أد ةرداصم ناو ممجاح موقيال

 ذافنال كسفنب رفاست نا كيلعو ترمأ اذكه هءاجاف ناكسلا نم ةزيزملا
 تكتف ل ةيالث ءاهز ةرزملاب ماقأو نامرد 1 رداغو لثنماف سصماالا اده

 رخآل تقو نم رظتنم ىشياعتلا لظو ةراّثبلاب ًاميرذ اكتف ةعاجلا اهلالخ يف

 ىلا داع اريمخأو ام يشب هفاوب مل يذلا نالدع ميهاربا نم تاوقالا ءىجم |
 كالهو دالبلا ريمدن' نمةعاجملا بّتعتسا امب ىشياعتلا ربخ قفطو نامرد مآ



 قفط
 يلازنلا رتسشب ملولو ( ىادو ) دالبب ومو مثرايد اورداغف نامرد مأ يلا

 ينياعتلا ةليبق نم دحأن امردءامىلاءاج امل هّتوعد بيو يشباعتلا دوعو بارس
 بهذ اك سهذهيلازنلا ناف لاحلك ىلعو دالبلا ىلعاليوو امؤش ابئيجم ناكىتلا

 ورغالو ملاظملا ىلع هتفياخو يدبملا اونواعو ةبودبللا اودعاس نيذلا نم هريغ

 هيلع طلاس اماظ ناعأ نف

 هزك ص ىلع فاخيو يللازغلل ءوسلا رمضي ىئاعتلا قيقش بوقعي ناكو
 مق وأ يتح يشباعتلا هخأ نيبو هني ىعس اذلو ةشداعتلا ةليبق ىلع هتماعرا هنم

 هيف هئاقب ىلع اصي رح ناك ىذلاهبصنمف ًانئمطم مانيل امه ةرفثلا

 نامل فس وسيما نالدع مهأربا بلص ركذ

 ىلاهيصنم دانساو لاما تدب نيمأناماس دمح أل زءصأ نم ناكام انركذ

 لاملا تب يفهناوعا دحأو هتعينص ناكىذلا نالدع ميهاربا

 ميها ربا لام نامل_س دمح ال ىشراعتلا هرمضيام ربظو يدها تاماملو

 | هريصو4هتم هن رفو ةهيصخم 1 يتح يشداعتلا دنع ِ ىش راصو هع نالدع

 | انرشأ دقوةلئاط الاومأ هبيس عجو بصنلا اذه مدختساف هاروش ىوذ نم

 ةورئاذ حبصأ هنا لصاملاو ىلوالا ةعاجملا ةنس يف لالغلا نم هلاتغا ام ىلل

 0” ملدا ىت> هنم رورغلا نكمو فولالا تائع كما ةريسبك

 رع نم ش مرا كيسا ناك ىذلا ىثاعتلا ل اد دع هب ١ ىع_سلو ويلا قف

 ١ روكذلا هاربا تيار دذو هحاةعزاتم لا هتعفد ىلا هتحاقو نه هر ا

 || هلعسف 6 هيتبكر ىلع ثاجالو ه ثرتكم ريغ بوةي ةرضح ًاسلاج
 شواواردلا



 «.5و

 هتلايشا نم نكمت كلذ دهرب زو هلعجن ناب يلازغلا

 هنم دج الف دعولا ىثياعتلا رحنتسن نامردمأ هلوصو دعب يلازغلا ناكو

 ىلا فئاظولا د:_.س نا ىثزاعتلا ةسايس نم ناكو فيوسنلاو ةلطاملا ريغ

 ةميكشلاىوق اسراف وكي نم ىلا ال هتلئاغنمؤت نم مهفناعزو ةراقبلا ءافعض

 همز>و هيوش سائلا هتلاكدما نم افوذ ىلازغلا لثم

 ماظم دهاشو ةسائرلا نم هيلا ةسفن قوت ام لين نم يلازغلا سس انو

 دالبب قاحللاو نامردما نم رارفغلا 1 ةمزع نطو هفرمص) ءوسو يشثراعتلا

 نمنامرد ما يلا هتففارص نع اوفاخم نيذلاب قحاب ثيح روفراد يف ةشامتلا

 هنعزودعاقتب الو هنوةفارب هعم اًواج نذلا هموق رثك ا نا نظب ناكو هتليبق

 ف نامردمأ ب الذلا رداغف هتخاناوهيلاوم أ الاهعبش و هنظ باخ نك.او

 ينمهوكردأ لايل عضإةريسم دعلو مهورت ا نال جرن يبس وحن صاف ىشياعتلا

 ةيلامثلا نافدرك دالب نم برقلاب (رمجك ) امل لاعب ةه> اونلب دقو قبرطلا
 يشباءتلا لاجر ىلع قلطأو اباسح توءال بسحب ال نم ةفقو ىلازنلا فقوف ||
 قشتماف قالطالا ريكس وا للخ اهاع ارط يتح هي نم نارينلا ١

 هأقيفر اما يثباعتلا يلا هسار اولمحو هولتفو نمل 5 تاماخ | يح ةقالا ١

 هذه مقو ءاس دقو , نامردما ىلل نيءجار موقلا لفقو نيريسااعقو دقفإ]

 كد قاايسو يشباعتلا هللا كيع لع موهنح دتشاو اناا بولو ف ةءحافلا 0

 ةلاسملا هذه جات نم ءيش ١

 اوءجري نا اوهرك ةشداعتلا ةليبق نم فصنلا وحن ناانل مدت دقو اذه



 كفا

 ريخ ضرالا نم هرئا وءو باكلا لتق نا يثياعتلا هل لاعن هدبس م 0 ْ

 تالغ ىنياعتلا زداصي نا همالك نم برتملا كلذ دصق ناكو هتعاجا نم ||

 ةقيراعلا هذه نه ريخ مهتوم ناب هباجاف عوللا كلذ ةجيّدن نوكتف هاياعر |
 نف فصولا قوف هناف ةعاجلا هذه رم فلولا باصاام امأ

 لوح ةرملا بولا طاقتلال ةراثإلا رود ىلا امو تبهذ يأ كلذأ|
 ل د1 ناعا ندلع ان ندموحت تبج نادسو لولا تالطسا ||
 || دوقن يلا لصت ملول يدالواو انا كلهأ تدكو ةايملا نم تسشثف ينم|

 كما ا. ةلزآلا رسم لظفاعع اشاب عام دمج ىفولا قيدنم نم ةلسرس ||
 تطبهو ٠:07 ةنس تلخد ىت> يلوالا ةعامملا بلاخم نم صلخما كرا ظ

 ةنسلا هذه نم جورملا اوءاطتسا نيذلاو فصنلا يلا توقلا راعسأ |

 دقق ءارتقلا امأ رين ىورع نوكيلعال ءارقفالا اوجر ختم راسنلا ىلوأ نم ||
 مهيلع هللا ةمحر اونام

 اهولها تام يلا ىخارآلا ةرامبلا هراقا نم اريثك ىثياعتلا كلم دقو ]

 ىف تب امو بهللاو باسلاب دالبلا يف م-ميدبا تّةلطناف ةعاجلا يتنس يف ظ

 هلك كلذ عمو ةراتبلا ثبعل ةضرع حبصا ةايملا داوم نم نيلهالاى ديا |
 مهرايد ىلا نونحي اوناك مهمأ ىتح هماكحاب نيضار ريغ هيلع نيقان اوناك

 اهلا ةدوعلانودوبو
 بط سمصعصطصصطص

 لد لاره ا ران د
 ةيشاملانم ةعساوة هور ' اذناكو هشااعتلاةل بق معز فوخدمحانب ىلازخلا

 ءادعالا هسأب يف قسو لئابعلا هنأهم أدب دند أسراف ناكو هتلسأ ىف ميظع ذ ذوشو



 ظ ١#
 نم اودسببل اهب اونكسو ناقدرك ىلاوح يتلا لابطاب اوتو اهناكس اهرجغر

 ش.>افلا مهملظ و نيد ودهملا ْ ظ

 ااجرا: ىف طختتلا ىقفوااهدالب بورلعا تحاتحا دقق روفراد اماو "|
 مهنمو اهونطوتساوةيبرغلا تاهملا يلا اهناكس رك |حزنو اهدالب تبرخو || ٠

 تضع دق اهلك ةينادوساا دالبلا نا ةصالخلاو. اهب قو لابجلاب مصتعا نم[ ٠
 اهاكدالبلا كلت تراص يت> رامعلا لحم رامدلاو بارا لحو طحشلا باب : ْش

 رعاشلا لوق اهبلع قبطنب || ٠
 دبل لع ىخأ يذلا اهملع ا ا نابت اباهأ نا وءالخ ا ِ ْ

 يلاهأب بئاصملا هذه لولح ىشياعتلا دصق ىوس ببسنمكلذل سيلو

 ةيداهإلا لرب ١ ول هناف هيلع مترو ةبقاع نمايو مهةعسضيل دالبلا كلت |

 يتلا ةحردلا نجلا ةعاح ا لاح لصو ا ةريزملا ت اةلوص# ثم مهلا رعوبو ظ

 نزخيل مم دحاولان ا ىت> ةركب لالغلا نون زي نادوسلا يلاهأ نال اهانفصو ظ ا

 يف ماتت يتلا تاعاجلا رش ءاقثا تاونس ةدع هتوقب م وش لذ ةنسلا

 5 مدق ىذلا دا ىلا لصت مل ةريزجلا ةعاجم نا تءاع دقو نينا رثكا

 يثباعتلا اممدصقبمل ربرب تاعاجو اهلها تالغ تردوص نادمب الاهركذ || ٠

 لكو امهمابسأ تملع دق فراضتلاو ةنسك اتءاجم كلذكو اهلهأ كاله ريغأ| .

 هنم مهضاعتماب سحأ امل هناف نيلهالا فاما الا ىثباعتلا هب دصق مل كلذ

 مهضاعتما تبجوا يتلا ءاجوملا هتسايس ريغب مل هيلع مرو ةبتاع ىثخو

 ىلع ائئمطم تسو هزك سمع ىلع انما حبصيل مهئانفو مهك الهاىلا دمع لب هئم

 نار.علا نم رثكا بارملاب رسن موبلا لثم هلثم راصف هكلم ||

 عاج اذا باكلا نا اموب هل لاق ىداعتلا ىلر فم دا نأ ةش ُّك لّشو 1
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 نم ىل ىح دقو مدالوأ مهضعب لكاو دولملاو ةتيلا اولكاو سانلا كاهف

 هدي تناكو ةتند تفوت ءارضآلا ءاسث ىدحا نا ُدْتَقَو فراضلاب ناك

 00 ل07 ريلصو للا لاه نو اهون رع انآ ساد دلل
 اوشتفف اشوبئمرصلا دو دغلا ينو رجفلا رفسا نا لبق هواكاو رودقلا يف

 اوناك فراضَتلا يلاهأناىلعلدب امتبءاظعو نييمدألا مول اهف اودجوف لزاما

 : ةأرلل 53 ربق شن نم فرعي مل كاذلو مهضمنهودلب نوناتشإ
 تار دقاو راسيلا ىلوا ريغ فراضقلا يف ةاجلا ىلاخم نم حض لو

 ةيراجك لام سار ناكدقو. الوستم فراضملا/ لها نم الجر نامرد ما ىف

 ااا 1 نر كول قلاوم هل ناكو لاير فلا ةثام وع لميا

 كل نم جرخ ىت> ةلغلاءارش يف ركيلام و هيضا أو هلام كا ر بهدف ةءساولا

 نم اهيف قبب مل فراضقلا كفرا لصاملاو.ريقت ىورش كلعال ةنسلا

 ةايبق يهو اضيا( ةنبابضلا) ةليبق تكلهوة مسن فال ةعضب نم رثكا ناكسلا

 اسوفنو ةيشام اهئانف.ركذ مدش ينلا ةيركشلا ةليبق قوفت ةريبك ةلاحر

 تمجنو ابضرا تبورف ةرثكب اهف لطه رطملا نا اناق دّمَف نافدرك امأو

 ىثياعتلا نال ةعاملا ىف تمقو هلك كلذ نع مغرلابو دارملا نم اهنال-صاح

 درا اولزتف اهيلا مذفناو هبراقأ نم س 0 فال ةرشع نم رثك | عجج

 أ راعسأ تعقتراف مهتيشام اوحذو َْت دوبملا ن : رم اناس يشأ اويبنو

 الابر نيردع بدرالا نم زو اج ىتح دالبلا ىف ةعاجلا تشفو بوبملا

 ظ لوقعملا دح تزواح دق ذأ جرح 0 امعثدخخ نافدرك ىف ةيودبملا ملاظم امأ

 || رثكا نم ماعنلا شيرو غمصلا نال نادوسلا ىلاهأ ينغا املاهأ ناك نا دمنو

 || ةديدع يرق تبرخو مقدللا رّفلا ةباجل ىف اوراص مهدالب تالوصحم
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 ةلقند يف ةعاجنا

 نآل ةيريدملا كات يف لبنلا ضافختا | ايلا نف ةلقند يف ةهاجلا اما

 ليلا ةداز لع فقدوا رصم كيعضص ّق ايطاىر لثم اهن :اعوو زم ير

 ترداصو سومنلا ىف" تفام ةلهد يا 4 احل دنمةو دهلانا كلذ لعدزو

 ةاطو تعط دعاس نكلو الابر ن «رشعةرذلا نم ةليكلا نع : غلبو لاومالا

 ليخنلا تالوصح نم ةلشد ُ ةرثكد رفا دوجوةعاجلا ْ

 ل 3 ةعاجلا

 يلوو ةنقد نامع ةطاس نع ةلسك ةيريدم لصف يشداعتلا نا انركذ
 عطقو ابلئابق لاومأ رداصو ةمارصب اهمكح ىذلا ىلع ندماح هبيرق اهلع ||

 تكلهو ةشيملا دالب ىلا اهرثكا حزتو لئابتلا تكلبف مهلع ليدلا

 انههركذ تحب أممو . ةمسن نويلم وحن اهسوش ددع ناك يتلا ةوديدهلا ةليبق ||

 نيذللاةضفااو بهذلا ادعلاب ابر فل أيت وحن ي هنامتلا ىلا لسرأ ىلع نب دماحنا

 نيلهالا نم املس

 فرس م
 يف ةعاحلا تخفتالو اهنالص اع ةزرتكو ار ةيوصسو فراش ا

 يفو ةهألا كاتىلع ةديدش طحقلا هاو نكت 1 .ةنس لث 1 ىف نادوسلا

 زواجعال ةيماحام كرتنا دعب تابالّقلا نم لام ىازلا فحز ؟م..ةنسةءادب

 سألا ىدباباما ويسناف اى رملا يف هدنج عزوو ف راضقلا ىلا لتاقم كلا



2.9 
 اما عاب ها لوم ؛ لعدن 8 ةءاس

 راعسالا نكللو ةرزإاو نامرد مأ يف لازت ال ةعاجلاو ؟م.اب ةنس تلخدو

 نم كلذلل ى سلو ايديحم الاب در.نيرشعب بدرالا عبب ثيح فصنلا ىلا تبغ

 نوصقنب ال ةعاملاب اوكله نيذلا نا نوريبملا لوقو سانلا ءانف ريغ ببس

 ناكسلا عاب وأ ةنالثث نع

 ربرب ملقا يف ةعاجا

 كت

 م 0 د ود ا يكد 0 ع ور ج1 بش ك2 حست لس يت كالو ىلا فش د دي تاق بال 277007 21 905 17 ركب يك وس 555527
 الأ سس وجسم و دج جس جبجب جوس هج بيجي سوو بيج جم ا ا ب 1 777777 . 5

 عصوو لتئلابام لااباج نمدعوتو 20 ىلا 000 ًاروشتم شابا

 نانرد م لامش ىلا لوصولا لواحت ينل | نفسلا عنه رهلا ةفض ىلع اسارح

 فالتال دالبلا ءامنا يف لاجرلا ثدب ريرب ملاح م 1 نامثع للا سا رقما مْ

 عطقب سما كلذ دعبو نيربش وحن هلوطو عرزلا علف هءاوتسا لبق عرزا

 000 تدق 0 ورع 00 رج نأ تل ا

 ةيكلاب تونا هالو نيرة نم

 ٌْ مل مكدلا لامع ةلونو عدلا د لع سا نم ناكامانركذ

 ١ ردا ةريزملاو نامرد كل د نيح وس لا 1 وأ ينو

 || ددع ةبطخ ربنلا ىلع بطخو مهرايد ةرداغم نم ريرب يلاهأ عنمو لبسلا
 || لاقو 00 اهسن الا ةمصو كرت مو ماقال كلذ ناكس نييلممل 0 تايس اهف

 أدر مه صاوتاروشثنملا ىدهملا ممل لسرأ الو ربرب تف موب لاملا اولاتغا مهما
 || ناكو 4ةءاط نع نوجرخو ىلع نوروث.:اوداك مان غلا نم هولغام

 1 |ءال ؤهعرز كرتبالنأ سمأح (حيلطوباو ريرب) ) ىلع نيفحاز ذئتقو زيلكن الا

 2 00 يا لا ل يل



 #ي وو

 ةرداصمب هرمأ يئياعتلا ردصأ اريخأو بوبملا ىرم نيلهالا يديابام

 :تدرالا نك غل ىتح ةرذلا نم عض ,راف مه رحالا تسبلا كر واع

 نالدعميها ربالاتغاو ةيزيلكنا تاهنج عبس وحن ىأ ايديحم الابر نيعل رآه

 لاير فلا ةئاسزاب انيق رد ثدرا قالا 'ةرشع نييودتملا نما هعس ند
 ةرثكب رطلا اهيذ لطه دق موطرحلا بونج ةمقاولا دوبملا دالب تناكو

 عيمج فصن ذخاب !مأ يشياعتلا ردصأف اهنم لالغلا بلبل ايلا راجتلا عربف
 لوبتلا حلالا رلانمتالاير تس رعس نامرد مأجراخ نمباجت يتلا لالفلا

 راعسالا تمضراف نامرد مالم وصو ركذ انل مدقت نيذلاةشيامتلا هبراقال عاب
 تح اودابو راس يونجي ةمشاولا ىرقلا لاغآ تكلهو ثوثلا دود

 م,ءون ةرسأ ىلع تاومأ سانلاوًارايد ايف دجن الف ةبرقلا لخدن انرص

 اوناك ذا طحملا اذه عم ء ءيئل نافدرك بصت و مدالوأو# ممارس لو

 راحتلا عرس عرزلا تب و ضرالا تاوم ا ريزغ رطع اورام

 نافذرت نخدنمبدرالا نك ناكو ديبعلا دالب يلا اوعره © املغاوبلجيل أملا

 كيلع انصصق دقو دجوت ىلاو لمحال لاج دجوتال نكلو نيلابر زواجتال
 نافدركنمبدرالا لمح ةرجأ تناكفةلاحرلا لئئابقلاو لبالاب قاحاممدّت أف

 (هدوشفو نافدرك )ينراعسالادوعص ةجيتنلا تناكمث هفصن لِخنا نامرد مآ ل

 تفعاضتو ةعاجلا ةأطو تبدتشاو امبنم تاوقالا لل امهيلا سانلا عرسه نيتللا

 اعلم ايشفتنادوسلا ةيشاميف يرّدبلا نوعاطلا يشفت ةلب نيطلا دازو امتالبو

 ليلق ءيثألا هلك نادوسلا ءاحنا يف هنم قب لو رثبلا لج كله ىتح

 راطمالاتلطهةنساارخاو ايفو لاوحالا تءاسو موحللاراعسأ ةيضشران اف ا

 داصملا ناوا لبق نكلو رفاو لوصحمب ضرالا تداجو اريخ سانلا لءافتفأ| .
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 ةداراب نوكرحتم مه لب ةّيقللا ىف مل لمجالف ةلمفلاو نيئانبلا نم مهنورت

 اولامف ةئيللا هلاقام مدمس نيئانبلل يدنفأ ليعامما سدنهملا لاف ةكئالملا

 ىذلا وه رابتعالا اذهو ميلا يف ةكئالم مربتعأ ةفيلملا نا مهل لاقف ىلب

 بارشلاو ماعطلا نع ىنغ ىف ةكئالملا نال ةرجالا نم أب ايش د مكل ؟اطعا نود لاح

 نه اوبجمتو اوكحضف ةنرحأ نم ايش يعمي و اهيع كا نم ندللا

 كشرفف حباصلا اباخاديف تعضوو ةبقلا دييشن 9 ةنس دعلو ةفيلخلا ةحاقو

 بشحلا نم توباتهيلع عضوو سادنلا نم ةروصتمب ربْقلا طبحأو ةطساالا

 نم تايرثو خوملا نم ةوسك توباتلا ىلع عضوو نو رغم نورا ةينع

 موب لك ىف ةرايزلل امنودصّقت سانلا راصو بهذلاوةضفلا

 :١0151" سم ىف ةعاجلا رك د
 انيأر ةفلتخ اهمايسأ تناكو هلك نادوسلاّت ده دق ةعاجلا هذه تناك ال

 ْ لوقنف نامردءأ ىف اهركذب نيثدتيم ةدح ع ميلقإ لك ىف اهريثأت وكادت نا

 ةريرز جاو نامرد ما يف ةعاجما
 ءاشا ةرذلا نم منال وصحم نواز مهما را نس لبلعا ةداع نم

 مهْنع رطملا سابحتا ببسي دالبلا باتثت يتلا تاعاجملا رش

 اهتردانع ةريزملا لهال صاوالا راقعا ال ىشثباعتلا نا ارك ذ دقو

 | ةيم دتببنال وصخ نم نوزلا |ودح وف م ءدالإ ىلا اوداع نام ردمأ ينكسو

 مهاربا ىثياعتلا بدتناف رطع مهيلع ء 0 دج ل٠ هل فو ةيدامجلا

 || باصتغالت 0 قألاىلا مبجوو ءانمالا نم ةرششع هعمو لاملات» نيما نالدع
 0 تت د صو
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 يدهملا ةبق لاش

 أ انس نك الو كدإلا هلم ةافو دعب ىشنابتلا لاا نم تك اد
 أ| هناطلس ىلع اص رح ةيدرملا يوعد داقتعا ربظي ناك امنا هنا ىلع ةحيرص ةلالد لدد

 || يدبمللا ب راقأ لاومأ رداص هنا كلذ لعل ديو ىوعدلاهذهءارو نم هثرو يذلا
 ْ نوياقند مهنا مهريميو ةيص كلا هسلاع يف مرفحم راصوهدال واديطضاو |

 أ| تلوادتو نمسلا ةحالم ةئبع لاغتسشالاو باودالا ةسار الا نوحلصيالا| ١

 أ اةدصم نكيمل هنا ىلع امطاس السيلد سانلا اهدعو لاوقالا هذه نسبالا ||

 ْ سانلل نهربيل ىدبملا رق ىلعةبق دبيشت ىلع مزعسانلا ىءارب ناك اعاو يدبملا

 || عضوذ ىدنفا ليعامسا همسا ايرصماسدنرم فاكف مرودص حاخام سكع ىلع

 ظ لعجو اعارذ رشعةعبسامنمةيواز لك لوط غلب اياوز عبرأ اذ ةلئلاددحلا

 || هولعح راتما ةسخ وك ءانبلا مفر دعلو نيرتم نم ريكا س اسالا ضع

 || ندبلا تذو ريبك لافتحا مقا ناسا عضو موب ىفو اريدتسم مثانشم

 ىشياعتلا كلسماو نيرضاملا نم فولاللةمءطالا تمدقو نافرخلاو ناريثلاو

 : ساسالا رفح د و الوعم هدب

 |وناك ىلا موطرملا لزانم ضاقنا نم اهنوبلجي اوناك مهناف راجحالا امأ

 رم ةفض للعينلا ةفصرالاوةيربدللاو ب رادمكملا ناوءد ضاقتا نموا وهدا[ ٠

 | اهونب نيذلانيئانبلا عيمجو .ةيكيلوثاكلا ةسينكلا نم مدهام ضاقنأو نرقلا|| .

 نوضق نؤانبلا ناكو ءارصالاو شيواردلا نمز وع وطتم ميفةلعفلا امأن ونرصم ِ

 ملكو ىئامتلا سلج مايالا نق ورام نشل زوطعبالو لمعلا ىفةديدعامايا|| ٠

 نذلا اماةكتالملامهةّمقْللا ىفىدملا ةبقءانن نورشاس نيذلا نا الئاق هلوح نم
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 || ةعاج م يل صيف هلزتم 2 لوءمتجت لوب رمعم مهلجو هناريد ناكو مهعاجو

 ةيدمجلا ةعلرشال اهعدم ةفلاخو ةيودهملا يوعد داسف مهل نينو مهلظمي م

 ىشراعتلا ىلا هربخ يمنف ةلاضلا ةئفلا هذه لاتق بوجوب ىتفأ ىتح ءارثلا

 هن هاريخاف هيلا اداعوهلومام اعمسوهسلحم ارضح هتصاخ نم نيثلا للا يذلا

 مموحرطو يرصم اههدحا هل نيراج ىلعو هيلع اوضبق لجر ةثام هيلا لسراف
 ةسائرب مهلك ةاضقلا هيف عمتجا ساجم دمع دنلا ىفو اليل تقولا ناكو نجسللا ىف

 تناك ذا الثاهس لج لا ناكو قاطنّدسالل هاراجو لجرلا مدقو ولح ىلع ةفيللا

 اال ةلر ف فودللاو ءاشلِلو ناسرقلا نم فولت نيطاحع سمرا و ةاّطتلا
 تبان ساج لبلئاملارظنملا اذه دجاملا دبع دمت خيشلا ببي ملف مهسؤر

 ةلدالا ةززعم ًاهدزنو معلا نم هملأ 507 لك فرتعا لثس او نانجلا

 لودملاو ةبوتلاىلا مك وعدأ ناو لالضىف ماو قااوه اذه مهللاقو ةيعرشلا

 اهو ةقالع هنو ابني سيل نا ايعداو هنافرمياممنا اركناف هابحاص امأ هنع

 ىذلا يناثلا ةرايزل ءاج لب يملا اذهين انك اس نكي مل امهدحأ ذاناقداصكلذ ف

 ساجلا يف نم مخأ ىذلا ل جرلا اذه ممهل ةةالعالهترات لوغشم رجاتوه
 نا هيبحاصو لجرلاب اورصاف هيلع قئألاو ظينلاب هيف نم مدستحا ىتح هتلداب

 باصف ةقنشما ىلا اومدق تح لجر فالا ةمضب مهب طيح اوةيسف ابلصي

 ركتمملا نم برتقا اهنا 0 نم ناك يذلا دحاملا دبع 0 خيشلا

 ظ ناقد تاوملا را هنأ يلع لدي مالكب هافو شاملا نكاس يسركسلا ىلا دعص
 ' اليشلاةماركب همرك او ةمساوة مر هللا هعحزف ةيمرتملا ةملل اراطتناو قمأ نع

 |ايقوعو نجسلا يلا اديعاف رون دممو نسح ديجما دبع اهو هابح اصامأ

 ١ باصلا نم
1 
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 دعبدلو دم همسا نايل زاك هنا ىتدوع دعبىل تّدْغاىتلا ثداوأا نمو

 ىناريإ ناكو تاونس ثالث ذئتقو هرم ناكو روهش ةعضبب موطرحلا طوقس
 هيففلا يذلا قرولا ذخا موب تاذ ىفو رباجسلا نخداو ىت» رمق يف 'ىتخا

 نسح نا قشاو رباجسلا ةئيه لع المر ه4 فلو لزعملا ماما كعفو ناخدلا

 ناك هنكل ةبوديملابقاعتلا ديدش ناكو قرايز ءاح نيد رم هلا را نيسح نا

 تر - اهلا ٠ نم ًاريثك مع مفدنو مهيلعرافيو نيبر لا هن دإ> ياس

 نا هل لاف ىن ::أيددله دائاقدل ًاننرعلا رب اجسةيدب ن نيدو اد ىناىأرف هنأقلل

 نسح نطففهيفو هفنا نم ناخدل جب رخيف رانلاب اباع-ثلو هده لثم عنصي يبأ

 يل لامف يبا ترهتاو كاذ ينلاهف يلزم يف نخداىتنا كرداوهمالكل) نيسح

 نيسح نسح هتك .اف اهخدت ىلا زباجسلاب ناو تيبلا لخاد ىلا بهذا

 لقأ 4م يان و كلذ ىنع عاش اذا ةقاعلا ةماخو نم ىنرذحن ىلا تفنلأو

 ةليكا ال رتاهتيعلواو مالفلا تكسمأ رءازلافارصنا دعبو اهب هقلعت نع مغرلاب

 ٠ ابلثم ىلا دوعن

 هيلصو جاما لبع لمح نيش لإ لأسر كذ
 ةءريدم يلاها نملجر اهقوس نم ةسرئلا نامرد م ًالءايعبا حا ىف نك

 ناكو املامعأ لك اركنم ةيودهلا ىلع اثاث تاكو عروو نيدب اذ نكو رب ||

 ناكو هدجس م ريغيف ةعاجج وأ ةعج عامجالا نم سانلارذح دق مدقت 5 ةسفيلملا |[
 نييدهملا عم ةءمجا دوهش نع امطقنم هلزنمل امزالم دجاملا دبع دمح خيشلا

7 
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 | ويلتع راطف رصم نم ةلاسرب كيلا تآ ىننا ىل لاقو هاو اع

 اهمأ بهذا هل تلقو بأبلا لخاد نم هترهتاف "يلع نيع هنأ ىف كشأ
 قليل ترو أضيأ هسفن لع ءافوخ فارصنالاب لسجرأا عرساف بذاكحلا

 ىزي لسجر ىنءأخ ىباب مامأ تسلج دل ةوحض ينو بف ىلا احلا
 ًادوقن كل 0 ةحرابلا كنتثج يننا يل لاقو "لع سف نيلرصلا راجل

 ناف "يلع ائيع نوكت نأ فاح نادل تقف: قاوصأ ف كل خأ نم ااتكو

 كناو لوق ايف قداص كنأ فيرشلا فحصل ىلع يل مقأن اةداض تنك

 ىلا فد مث يعور نكسو تن طاف فحصلا ىلع يل فا سوو اضل
 هيفاذاف هلر اشاب ىهام د عيقوت هبف ترأرف هفالغ, تضضفف تك

 لكن عهرباخأ نأ يناجرو ايزياكلا امينج نيعلراب "يلا لس سمهناو يتم نعلاؤسلا
 ةسخ هئاطعاب هتأفاكم تببحأف اهدج- نيسيرالا لوسرلا يلا مفد مث ىنمزيلام
 ىلا اباتك ىل بنكت نأ وه كنم ةوحرا ىذلا نأ ف لاقذ لبق مف تاهينج

 900 اح نيرالا كيلا تدلسأ ىئاب ناوصأ ظفاح نام د كيخأ

 نم ةيده ءاسما ىف يلا داعو فرصنا مث كلذب هتدعوذ هدنع قانا نيل
 ركذهتعدوأو دارأ امي باتكلا هل تبتكف سبالملاو نبلاو نوباصلاو ركسلا
 سهام دم مامحلا مهشلا ىنع هللا ىزخ.هسفن نم لجرلا ىل اهمدق ىنلا ةيدهلا
 نأ ةرجلالاو اندلا ىف ةلومألم قلبو هاون | ريح انشا

 || هيلع ت مشا الزم هيف تينب و نيينالسملا يح ىلا تبهذ كلذ را ىلعو

 ٍ يف تنكس يتتاب ةفيلحلا ربخأو روصن ف_صسوب بهذف لاير ةام نم رثكا
 || ىناعدتساف تررف اذا ةيلؤسملا نع هءالخا هنم بلطو نيببالسملا يح

 || هتق علرب لزاما تعبف روصنم فسوب راوج ىلا ةدوعلاب ينرمأو يشياعتلا
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 براقأ من ناكو دلوبهشم تقزر دقو لوألا هئاسن نم اهنب روفراد لهأ ||

 قلوخدلاب النذور ال ةثالثوأ نيماع لظت تناك ةأرملانا ىح نب ءرنم هناسن ||

 ارظن امنومركيو ةأرملا هذه نو.اظمي يئياعتلا نايصخ ناكو اهشب ةنؤرا هت
 موي تاذ يفو اهب ةيؤرلةسلخ اهنولخدي اوناكاذلو ىثيامتلأ دالوأ اهدانحال
 نسبلب ىتاوللا نادو لا ءاسن ةداع فولأ5 متامت ةسبال ىثياعتلا اهار

 هناك اهيف لمأتي لمج يتلا اهتبجحأ قبزمتو اهيلع ضبقلاب صاف ةريبك ةبجحأ
 اهنجسب ىصأ نأ دعيو بارذتسالاو ةشهدلا تامالع هيلع ةيداب اهفام ارش

 دسغأ نايشللا قامو قمراملا ىف اعوجس تتاف ءاوتسالا طخ لإ ١
 لمأتف لوخدلا يف مهنم امل نذا ىذلا دب مطقو باقملا

 نلف يو ْ

 > امل اشأب رهام لمح ةلاسرر 5

 يف نب ذيملب انك ذنمنالاةىهاقلا ظفاحم اشابرهام دم تفرع دق كك

 دبعلا كالذ نم انئيب ةبحلا تاصتاو سرادملا

 كب تواربل اليكو وه ناك ءاوتسالا طخ تايريدم ىلع تيلواللو ٠

 ليك ةنس لئاوأ ينو. ىلبق ميلاقالا كات ىلع ًاكاح ناك يذلا يناكب سصاالا ]

 تمقوف نامرد م أ ةدرومميسوتل ىاريخ لزائمو.لزتم مدهب يشياعتلا صاا[

 ماقملاتهرك 00 ةدايزو راسعالا نم هيف تنك امل ةديدش ةريح ىف ||

 نيمالسملا ىح يف قوسلا راوجم ةماقالا ىلع تمزمف روصنم فسوب راوج ا

 عقدا رقنلا نم هيف تنك امل مزملا اذه ذاغنا ىلع رداق ريغ تنك يننكساو ||
 ةمسسأ نع هتلأسف ءاشملا دعل قراط يراد باب قرط. ةدشلا هذه ىف نأ اهوأأ

 ا هل بالا حتف نم تءنتماو س وساسملا تنين و فوملا ىناخادف ىنواجي مف '
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 فلم

 ع ارملايتصق 0 ١>

 .ةحنع اد نيمو ةبداهم ايمان واص ىلوملا دبع ةأجح ارهنانأرملا

 | تاذ تنب هنم امو ةيقناشلا قجانص دحا ةأرصا تناك اهنا ىهىلوالا ةصقو

 ىذلا نوءاص ىلوملا دبعا ىثيباعتلا اهاطعاذ ةيبس نوبدبملا اهذخأ عراب لامج

 نولاتفتلي لو هءاسن كرتو اهيلع لبقأو اهبح ىف يلاعت

 شارفلا مزاو ماذملا ءادب نوئاص يلوم ا دبع سيصأ ٠1م ةئس ىفو

 هؤاسن مثتغاف هدوعيل هراد ىلع ددرتي ذخأو هبحي ناكذا هيلع ىثيأعتلا عز

 رثك | اهديسدنع ةلزئم تزاح يتلا ةأرماب عاقبالل هدنع يشراعتلا دوجو ةصرف

 ضيم نا ىثباعتللناقو نءمتجاف نوبلا تفتلي ملوانلق ام نك رنا ثيح نهم
 ةأرملا هل امهلممت يلا ةذوعشلاو رحسلا لامعأ ةرثك نم يبسم نوءاص لولا دبع

 ةذوعشلاو ل دقتعي ناك هنال ىشاعتلا نوةدصف هتبحم راثئتسالل ةيشاشلا

 نم جرخت الملا تلاقو تركناف ةأرملا لأسف امهنماريثك ه سفن ىلع فاخمو
 | امدصي مف لامهالا هذه نولمسب نيذلا نذوعشلاو نيلاجدلاب امل ىنأو اهراد

 نا هل ليقف اهكرتي نا هل عرضلو أهجوز هيلع لاف الع ضبقلا ىلع مزعو

 تركنافامةطنتساف نيلاجدلا يلا حورتو رادلا جراخيلا ب بهذ ينلا 1 1

 || اذاملو امل لاف ةنبلأ ةذوعشلاو راحسالا نم ًاثيش اعيش منصأ / يننا هلا ت

 ااا ملمع صاوةن رحسلا كلامعأ ةِجيش كلذ سبلا ا 1 لوما دع 5

 1 لايل عذب دغب تيفوتو تعطققف اهدب

 .[| ىلوملا دبعد يع لثم نم هسفن ىلع فاخ ىشثراعتلا نبج ةدشلو

 | نمةامهل تناكو راحسالاو ةذوعشلا نم الا ثدح ال ضرملا كلذ نا ادتتمم

 ': 3 ةدضوضنلا * “© نيكو تل هيت ا دوم



 *« ١و1

 هتفرمغ نم جرخو ًاظيغ ىثباعتلا مدتحاف لمعلا اذه اهب اولمعب نا اباهأ ىلع
 ىلع اوضبشو ءىف رش داج نم ةماق اورضح نآهلاجو نم ةرشع صاو اللا

 هيدب اولغيو فحص ىت> اهلع اهوكرتيو هينيع ىلع دل اةمطقوءضيو رداقلا دبع |

 نافدرك لماع ىلا ارعأ مه هاطءاو نافدرك ةمصاع ضيالا يلا هب اورفاسو

 اومجهواليل هلزنم ىلا لارا بهدف نجسلايفهجزو مهم رداقلادبع مالتساب

 ىنياعتلا هبراشاام اوذفناو هدالواو هلهأن يب نم هوقاسوةجعزم ةروصب هيلع
 سانلاو ةد.دللا يف امئاش ربخلا حب_صاو نافدرك نيد_صاق اليل هب اورفاسو |

 ربظلا ةالصل انيلع يشياعتلا رخو هيلع اوضبق نيذلا هه بهذ نبا نوءاسالا |

 داع ةالصلا ءاضقنا دعلو هينيع نم حدشر رشلا و هبحو ىلع رهاظ فضغلاو ||

 مزأ مث هريسفب الو مون م مأ نباب صتخم ءىثب ماكي مو هلزم ىلا لخدف
 ءاجارهش رشع ةينامث وحن دمبو ةلأسملا هذه نعام ءىشن ملكتي ملو توكسلا ||

 ناتبوصعم هانيعو نافدرك نجس ىف لظ ىذلا مويرم مأ نب رداقلا دبع
 هينيع نع دلحلا هر تاما ارا سان دام موه دل ىأى فرسالا ظ

 ةرفعا وم كلذ م ثكنراف أيش ءائيغ ريصتال امانا ثكم هنكلو ليزافا |

 ىثياعتلا هدمي لو هحارس قاطو نام ردا يل ديعا م ”نافدرت نحس ىقروبش |

 هنرق قباس يلا

 هرافظات غلب ثي>ةحزم ةئيبيهداعام ٍ ص أ نرد اللا يالا داعا الو ئ

 ةفسغ ىف ان وجسم ناكو همسج رتسن داكي هتيطو هسأر رعشو لوطلا يمن« ا

 اىلاظ قاعأ نمو ابم زيفلاو ءالا هولوان ءايتنم دفا ضال اا

 هيلع طلسأ|



» 1١9 
 ةوايخا تناكو ايادحلا هل نومدش و ضرغلا اذهل تافارز هراد لنودصت اوناكو

 امنع فرطلا ضيف هريغ يلا سانلا فلزت هركي ناك يذلا يشبامتلا يلا لصت

 هردكي ايش رداقلا ديمأ يدب الو

 تامل يددحا نم ىثناعتلل ديربلا لمح لجر ءاح م تاذ قو

 هل هعفدف هل هءلسال يالا مساب يذلا فوراملا ينملس رداقلا ديع هل لاذ

 اذإ قتح يثباعتلا ةروصمم ىلر امم همأما هعصوو دح_سملا ىلا بهذو هلق

 0 ةالصلا تدضف لأ فعل هلزنم ىلا بهذو هلرتذ هل هلوان ةالصلا نم عرف

 هنم هملتسا مون رم مأنب رداقلا دبع نا هربخافهب ءاجىذلا ىدتساف فورظللا

 فورانملا ىمأ نم ءىنثب رداقلا دبع فشاكي لو كلذ نمءاتساف هيلا همفديل

 ةّثرظولا رداَقلا دبع دمعف هب رق نم هاصقاو ضارعالا لكدنع ضرع أهنكلو

 أ ةفيلخلل ةيده هلا مدقت اقدصا دحا هيلعراشاف ىشياعتلا ىضر ام باجتس ||

 جرفن يشياعتلا دنع ةميظع ةوظح تلانف لاما ىف ةعراب تناكو هل اهمدقف

 شهدأ اعهب ءافتحالاو هس رش ىف دازوهيلع ىتثاو رداملاديعىعدتساوهلزنم نم

 | راصو لئالق مايا دعب ةَقيقْللا تربظ نكلوىئاجنلا بيرقتلا اذه بابسا

 | ىلا لبملا ةدش هنموهسلا يذلا ةفيللا ىرتمبرقا مون رص مانبرداةلادبع

 ظ نم لجر تدن ىه ةليج ةأتف دوجو هربخأف ناسملا تايتفلا نم هتاورش ءاضق

 أ هعارف هيلا اهب اوثعبف مهنم اهلطي اهيوذ ىلا هلسراف هنراقأ ( هلك الكلا ) يلاهأ

 ||| ءاسنلا ضافخ قيرط ىلع سبل اب_ضافخ دجو امم ٌبرتقا امل هنكلو اهلاج

 راشأ موبرص مآ نب رداقلا دبع نا تلاقف كلذ ببسنع الأسف نادوسلا يف



 *« ارمذإ#

 ناو كب قئال ريغ مالكلا اذه نا الهم روصنم فسوب هل لاتف كدالوأو

 دتضاو مه نطاع رك مدعو ى رساالا ةأعا رع اناص ل مالسلا هيلع ىديملا

 ىل عيسل تفرصلاو امه نم تم أمهس جاجللا

 يوالملا ريصبلا نب دم ةرضح امون تنك يننا ةكحضملا رداونلا نمو

 نإ ريصبلا نبا لاق ووطنم النكت وباضيأ يم هناك و(نب والحلا )ىف ىدميملا ةيعاد

 كلذ ىلع ليلدلاو مس و هيلع هللا لص ينلا باعصأ نم لضفا ىدمملا بادكأ

 و ديلا نم منصب ءانإ ىهو ( ةوكرلا ) هذنه نم برش رضملا هللا ين نا

 كلتىلا انمّمف ملسو هي هيلع هللا ىلص هللال وسر ةبا نم دحا درنم توق

 اتكربلاساقلا انسؤر لع [هانمضوو انزؤدصرىلا اهاتميضو اهانلقو ةدآ

 لاقو يلا تفتلاف ةبوذك الا هذه قدصم تنأ له نيرضاملا دحال تاقف

 نوهت وكر نم برش هنا لوب اذهو هل سوساج رضحلا نا ىثياعتلا ميزي |[

 عيطتسن لهو ىل لاق مث امهييذكست ىلع ردقتال انمدام امقدص امل لوقت

 تاّقفرضحلا ىلع هبايعداامفاعّضاب ىحولا نيمأ لي ريج ىلع ايعداول امهسذكت
 مالسلاو تكساو عضو ذو لبق لاف امهيذكت ىلع ةردقلا انل ىناو

 اشاب نودرغ هيلع فوساملاو موسم ما نئرداتلادبع نيب يرجام أنرك ذ
 زداتلا فيع هيلا برق ىشامنلا هللا دبع لا نيدبملا ةفالخ تضفأ انو

 اياضقلا رظن يف ىضاقلا نونوامي نيذلا :تاونلا دادع يف هلةدأو روكذلا
 هبراقاوه نيذلا ( هلك هلك الكلا ) برعل دداق ةفيظو يف دهان هيلا عفرت ىتلا ل

 مم رجسش اوف هنومكحت اوراص يي ىتح بارعالا كءاوأ نيب هذوش , دادزاف

 ا

 ١
 ا

 ظ



 « ادد

 اهولاو نيذلل للك نم ضعبب مهن و هولاو نيذلا م ةلماعم تةتلشسلا دو

 ءافخسلا ام كلست ىدبملل ةديدج ةمارك تدبم برغلا فرصتلا اذهمو

 مح ش شي . نأ لبق هربق نم ءامسلا يلا تمفر يدب ةئج نا نولوقب نا

 0 5 قاضو تاوئس

 1 وج جا

 ءأ أرمالا ضعب هتلباقم يف فلول ولا هيقلام ركذ

 نك ام لماعت اك لا ةناهالا بورضو أهاتيساف يبا لذلا عاونأ نم

 انه هدر 1 يدبملا عابنأ

 ضيبالا راجت نم هلصأ يذلا ينار.علا دلاخ جاما ىمسملا ىدبملا عابتا دحأ
 هأثيفلاف هيلع اناخدف هنرابز لجال هيلع لوخدلل روصنم فاسو قاعدف

 لكب روصنم فاسو ليفتساو هيمدق لع امواو مأمف ةور٠ ع اسلاح

 يللاقو ينرهتاف هيلعمالسلل تمدقتف اهيلع هسلجأ اًضيَأةورف هل شرفو ءافتحا

 ءىنل ضرالا ىلع تساؤل هنم ناكم ىصقأ ىلا هدس .:راقأ وكانه نب

 جا اهل لاف ىزونل اب هدف هل لاكذ روصخنم فسولا ل م ”كدعذ 3

 ل لع ًاطياض م ناكو ميظع طباض هبال لامذ كم لع ةمدش : اذالو دلاخ

 || امم لضفأو ةديس ثنأو ةرْثك موق زيزع نآك لاف هماركا بجي ب موف زر ع|

 || هناو ةمايقلا موب يل ءاقرأ دالوال نم هبلص نم جرخم نم لب قيقر وهو

 : هل تافف هتيهارك راهظاو هرامتحاو هتاها ةئمؤمو نمؤم لك لع بجي رفاك

 ادن ىلع لس د ىر نم يذم ايف ارفاك تغفل اذا للاخ جاملا اا

 || تنأ كنقاقرتساو كيب لحب ارفاك لازتال لب لاقو متشلاب يناجأف ىدبملا



 ا
[ 
 ا

1 

 هي 11 ©

 || رمع نم اهملع ىديملا نوكي ناد ال قدس تاو وعزا ىلوش انعامجا

 ] ناكنا دءيموط را ىلعموجملا ينداعماا ناذللا امها بار ذودلا الهلاو ميهاز |

 !ا راش كنالاو ةعز زهلانم هشدوارد باصأ ام رثأ ىلع نافد رك ىلا رتبقتلل عانت

 ْ (ميلطوبأ) ) ةعقاو ىف

 || داوق سفن نم انمتحم رسالا ىف انمقوو موطرحلا تطّقس نا دعبو

 | هللا ضيقب ملول نافدرك ىلا ف>زلا كلشو ىلع اوناك منا هيراشتسمو يدبملا

 || نا لولا ةلجو.ةئيدملا تاروع ىلع مهعالطال دودلا اطعلاو ميهاربأ رم

 ؛ بوقعل نا 8 ند تذل ةءارب ةمملا هده نم ءارب ىواسنبلا كب نسح

 ىنكو هت.فاحل دقع ىذلا يلاعلا ىركسعلا سلجلا ماما هتءارب ترهظ دقو

 هن ءىبس دصق يوذ اوناك ةنايحلاب هومر نيذلا نأ لع ةدح كلذ

 || نم مهيلا بسلام ةعص ىف نانلا فاتخي ال نيذلا ناوملا نم اريثك تلماع ا

 || كرتت لو ميهاربا رم ىلع ءامنلاتقدغا دق املأ ىتح ماركالاو زازعالابةنابخلا

 : ريثك هرسش و اهدصام مف سانلا زرع دقو اهتلعف الا هنايص راسا ةليسو

 نذلا ةموكملا ءيناكت يذلا يدبملا تامارك نم هنأب الا نيينادو_سلا نم

 7” وكح لق ىلا خلا نيمادوسلا نعم دحاو يل لاق دعلو هنالو ىف اوقدص

 هن ردع قدم لعلدب ام يدبملل ةليلجامدخ اودا نيذلا عم عم ليما عنصل 3١ فيك

 م ا ره يخت ىئدبلا مئأوانو اه الو ىلع ميق نزلا نا ؟تلماع ف
 ىمقأ 0 اهو صافم هنك همم : ينال 2 0 اياوح رخأ و ل ”أملا

 نمار

 || هتبدبم داقتعالا ىلع ىضّنل يدبملا ةبق تمده ىتلا ةم وكيلا نأ لع



 4 ىلإ

 تاروع لع يدملا اعلطا نيذللا ناو هلوخد ةيفيك انحرش دقو ةئيدملا طوس
 ف لعن مود ودلا الا و ميها ربأ رع نانئاملا نائجنصلا اهقدنملا

 لاخدا ىلعيمدبملا عم أطاوت هنأب ىواسنهلا كب نسح يالاريملا ماها ىلاوعد

 نسح لث«نمكلذ لثم عوقو ليحتس ذا يبونإلا قدنملا ةهج نم هشنوارد

 ةيوكملا ءالو ف اوقدص نم ةصالخ نم وع ثيخ ىواسنبلا كب

 اريد اباذع بذعو رسالا يف كب نسح مقو ةئبدملا طوقس دعإو
 تاكوئدملالأملا تدب نها أ,ميدقو ةيبسم هني تذخاو هلاومأ ثتردوصو

 ا هلصا مالسلا كيع هيلسا راجتلا ريهأشم نم لجر تل يش ةحوز هأ

 اهتخاب اجوزتم انا تن5و ىرئاف ةراجتلاب الغتشم نادوسلا مدق بلح ةئبدم

 اهذخأ دعل تثصم لثالق مأي كعل 7 قجوز تتامو نيئيدسم نخاف

 سعأ ىف هانلكو ىدبملا ىلا ىواسنهلا كب نسح مم اموي ترهذ دقو

 هثارضح نم انفرصلاوهانركشف نيتجورلا كنيتدرب هباو' دحأ صاق انيتجوز

 ندللا شيواردلا نر ٠ رم ةعامج انردتا ىح رادلا بأي نم جرخ اندكامو

 ىلا ادع اذا هاش |: : انودعوتو ةناهالاو برضلاب نيئارلا نيثاه اويصتغا

 يدم يلا بهذ ُ نيثا رمل در ةلاحتساب أب بنان انلا انعئّفاو انفرمدلاف ىوكشلا

 رسالا ىف كب ىواسنبلا ثكمو را ملف انل يرج ام هلكو

 هحورت د6 نا كععل الاهل أموهيمدق لع ا. اشامةشيملا دالب يلا ا رف مث ةنس ءاهز

 ١ رثأ ىو رصمب قملو ةشبملا دالب رداغ مث ل

 3 يواسنهلا كلر ١ نيسح تعا ةموكحلا ل وهو اهدا( اربخ ا هلوصو

 1 نود ةميفملا ملعن اننا نيح ىف موطرخلا ةنيدم شاواردلا لخدا هنأو ةنامحلاب

 نرم ةريخالا ةعاسلا يلا اشاب نودرمغ رك ذلا بيطلا ناك دقو نيريثكلا



 « 1١16 # ظ

 تعشراو اهوقناع ىتح اهيلع ممرظن مقو امو اَواج لاما ىف مهيلا تلسراف انم || ظ
 دعب ةيبسم مهنم تذخأ|مأو اهيدح يلع اوسق مث بيحنلاو ءاكبلاب مهتاوصأ

 ربداقمل اهن تدنوط نبأ ىلا اوملمي لو رثأ لع امل اون ملف موطرحلا طوقس
 دارأ ىتح هيف تلاز امو يشياعتلا ةيغاطلا تيب ىلا تدخأ ما يه تلاق دقو

 نالا يلا يتمصع ىف ىهوتنبب اهم تقزر دقوهنم اهصالخ هللا

 ىلع فعاضيو يناّمش ىف ديزب امم ناك امر اليقتسم فاخا تنك ىننا ىلع

 يذخأ تنكو اهريغ ةجوز مدقت 6 يلزاك هنا ثيحرسالا باذعو لذلا عاونأ

 يف ركذبال ءاقش ىف أمه عقاف ةريغلا يبس امه تخل ناو نا

 نمريثك قصوى ًايبيذلا رتشالا لذو يشل كقرش ة ماو انأ امهبناج
 ياتجوز تراص ذا هاشخا تنكام ينافك هلضف نم هللا نكلو هءورض

 ةيلستو قزح تاليو فيفريغ م مالو امهدنع ةريذلل رثأ ال ناتخأ اههناك

 ليبلا نم ارطشو راهلا نابض اتناكف قرواشا ىلا نادك الا ند سا

 ةفيفطةرجاب شيواردلل سبالملا ضعب ةطاخ ىف
 عمو تنجس ىتح ًادرأ ىلا 'ىدر نم لقتنت ةيشيعملا ىتلاح تناك دقو

 نم جورملاب "يلع هللا نم نأ ىلا قافولاوءافصلا نم هيلع اتناك ام ىلع تيب كلذ

 هناكم ىف هيلع 3 لاَ ب ىذلا نجسلا

 موب ودعلا هنم لخد يذلا ناك-لا ةهج يبونملا قدنملا ةسارحب امتاق هؤاول ||

 0 ا دلل « "< د



 ا كلينت

 | ةنيخ مرح تناك ةديدلا هذه نا ىلا ( فيرلا داوي الاقو ىنايتشو امان
 | لايرلايلا ةراشا ةيايسلاو ماهمالا امهعيصاب اًملحو اذكه كينيع حاف ىدهملا

 ١ ؟اريخأو اهردق ند ةمعنلا هذه ردتمو كلذد فراع ىناب امواجأ تنكنف

 ْ 2 وما يل ا ينناك يلزتم تلخد ليالا فصن دعنو نيبضاغ افرصلا

 ١ ماي ةعضإ يعم تثكم يتلا ةجوزلا هذه نء عزنا نم ينال ونام ةدسشل

 || نع املأسأ ملو ديدشلا رذحلاب تناك امل يتاماءمو اهسمأ نم ًائبش فرعأ ل
 ) ظ اهدلب نعالو اهتلئاع

 .(أ هماداو ةرذلا زبخ نم يدر ناكوابءممامطلا لوانتل تسلج موب تاذ ينو
 م( كيك. اذام اط تاقف اهنيع نم طقاست“ عومدلا تيأرف ءاموالا قرو نم

 ْش | راصنا ماعط اذه امل تلتف ماعطلا اذ_ه ىرت امأ ةلئاق ماعطلا يلا تراشاف

 | هتفيلخو يدملا هللا نعل ةلئاق اهنوص تمفرو ةربعلا اهتقنخن يدسهملا

 .تشهداف تمعن ابلس و ليهأ الّتقو ىض سمع اكتهناذللا امهاسيلا نييغابلا نيملاظلا

 اهلأسف ىدبكاتتف نيذللا بيحنلاو ليودلاب اهّتوص ىه تمفرو ابءالك نم
 ناكو دؤانرأ اغأ نسح تن انأ تلاقف كماّمم ناك نيأو كلها م 1

 ا هناو اهابأ فرعا ىتال مسالا اذه اهركذ نم تبجمف موطرألا يف

 || امتاهجو نم راصو اهب نطوتسا موطرخلا يف كارتالا داوق نم 3

 .تاقف ةيماس ةفيظوب ءاوتسالا طخيف يعم افظوم ناك ىلع همسا نبأ هل ناكو

 َ ىلهأ تبارامةعاسلا هذهيلا موطرخلا طوس موي نم تلاّتف راص اذام 1 * |

 [ ةيذاك اهلا تننظو اهرصأ يف بيرلا ىنلخادف تاومأوأ ءاجأ مم له ملعأالو

 أ نا رعاو ةعاج را نم امهلامو اهاخاو اهدلاو قرع ىتا ثيح اهاوعد يف

 | برئابذ ونكسل اوناك مهنا ظأا نسح نمو ةايما ديق ىلع مهن٠ اهلهأ نم



1 

 يا لاَمف هيلا هلوصو دعب ىناعدتساو رهظلا دعب موب تاذ هيلا سكرف ميدقلا ظ

 دّمع ةرشابع ولح ىلع ةفيلأ لا ترمأ دوو ةندملا جراخ ركسعم يلا بهاذ

 ىلا اهولّثب نا نايصخحلا ترمأ دقو اهصاب كتربخأ ىتلا ةأرماب كجاوز

 ةمئياخلا لسرأ شلات وزع دوه توعدوب هتركشف |الاءده ف7

 اهلك و ثنا هل الئاق دامذ هلكوت نم ةأرلا لال مرملا لخاد ىلا ايصخولخ ىلع

 ريث اش ىلغ ةفئلالا ننقا ملف عرمشلا قبط دقعلا ةغيص يدرج نانرتتاتك

 تهدف فرصلاواب .ةكالهللا ك راب لاق مت ب تاتكلا ةحاف ارقو هيد ١ عفر هنأ

 دحا يل لاق مث ةتبلأ رمملل ركذ الولوبقالو باج اهيف ع نكي ىذلا دمعلا اد

 اولمحيل نيلام ةرشع ترضحاف ةديسلا عاتم 0 نيلامع لوا قاصطلا

 (شرب )ص وألا نم ريصحو ( ببرّنع) نع ةرابع وه اذا هوجرخا أملو اهعاتم

 تفرصناو عاتملا اذه نم تبحعتف شاملا نم نانءالم هيف بشملا نم قودنصو

 ٍ 0 اندصقو هلمح دحاو لاح عم 1

 ذا باس> فلا امل ايساح ةحوزلا هذه ن "نتا لوقأ نا ع

 ىلزنم لخاد يف ىلامأ ىلع ابيقرو يتب ىف ةفيلخال قوكسما منا نظأتنك
 لزء«؟هعادباو ىلزامىفارسهلمعتسا يذلا ناخدلا جارخابيلزنم لا ترما اذلو||

 طيح ىشياعتلا رام ىلع ةبكار سورعلا تءاج ةبينه ديو يتاقدصأ دحا||'
 انردقو نيبرصملا يناريج نم ةعبرا تيعدتسا راذلا ىفاملوخددعنو نايصخ اب
 ارسفب رشلا عرشلا قباطي اع اه هقعايد حولا ] ١

 قا ريج د حا يل مدقق م اعطلا نم اولخ ةل.الا كالت ىف ناك ىلزيم نا قفا دقو

 نم امنتماف نييصخال هتمدقف ةرذلا نم از زبخو امادا ةءولمم اقايطأ نييرصلا ||

 هايا امهيطعا ائيش اهنم كالما نكأ مل ىتلاهاردلا نم ةيطعزادب رباناك ثيحلكالا |[



 هالك

 ةتنما 0 اش هلا ىللق ١ مل ل را 0

 هءمو اسلاج هتد_د>وف هراد يلا ىثبامتلا يناعدتسا مايأ ةعضل دعلو

 سولجلاب نص هدب, تلبق نادعبو نارخا ؟ ناي تاق ىلع ديا يغاقلا
 ماعطلا رضحأ هنالغ دحال لاق مث ةثالثلا ءالؤه يناج ضرالا ىلع تسلخ
 ةيمابلا نم عنصي يذلا خيبطلا نم اهمادا ةرذلا ربخ ةءولمم مص ءاخ

0> 

 ' || ةعطتلا نزو غلبي محللا نم عطق سمخ ةعصقلا هجو ىلعو ( دكيولا ) ةفغجلا

 لكل مفد 3 يزوفاي هله دَِخ لاقو أهمم ةعطق يثياعتلا لوانتف الطرامنم ا

 5 ىدي ىتعطق تكشف ةءطق 4+ كفل ىباو ةعطق ةبالثلا ذاضفملا نم دحاو

 لبالا مل نم اهنا تملعو ةجضان ريذ اهتدجوف اهنم ازج تشهنو ىنملا

 ثدحو لكالا نم انغرفامو نيملا ىدس كل تذحاو ىرسلا د امكسماف

 || ىزوفاياملمحن ىتلا ةمطقلا هذهام ىشلاعتلا ىل حاصف خيبطلاب ةثولم يسلالم

 || ةمطقب اوكربتيل ب ل ١ يلا قابلا ل نأ دمراو يتبافك اهم تلك ايئنا هلتلقف

 ىلا تعتلأو مدت ةشرشلاه دب |هابا ىاوانو ىالوم تب يف تءنص يتلا محللا

 ||| ذب هناو ىدهملا راصنا ةريخ نم راص ىزوف نا بيرال محل لاقو ةاضقلا

 ْ 5 ىلع ءانثلا يف غلدو ىلا تفتتلاو ايندلا نم ءيش ىلا تفتتلب لو ةيهافرلا

 ميرالا ىنلواثو هتمطق يلل اهمضو محالا مطق نم مهدي ايام ةاضقلا نع اوان

 ارادلا نم تجرخو يتبج يف امامك كتي لا ىلا اهب بهذا لاقو عطق

 أ]َض ر الا ىلع يتببج نم محلا تحرطن راملانمةيلاخ قيرط يف ترص اذا يتح

 ”ككمو اهولسغو ة- ملا اودخاف يل قش ائ : ممربخأو ُليَرَتَم لل تبهذو

 دحسألا ىلا تنعذو ل 0 أهريغ 1 نك 1 دا تثتغنح يح

 1 0| ةموكملانسح كنع نامرد م ال ةيونملا ةهألا 5 ل ريم ىتبامتلل ناكو



 ْ ا
 4 املا

 هلاوقأل ايخضم كينكو ئرصم تاذكلا كلذ نا هلوح نمل لاتف تاكو ت0

 لاف هجولا رب هتسم ةئملا مخ ةماقلا ريصق نوللا ضرأ هنا لوب هتعمسف || ِْ
 3 يأ ينع ةيغاطلا اذه غلبأ شا و بر ىسضن يف كقودددش لجو[ ىناخادف كيلع قبطنت فاصوالا هذه نا ين>زاع ارس روضالا ضعب ىلإ

 لع ضبتلل اًهرط اهم دبل هذه ةتلاَمم.لاق هناو ةيوذكالا هذه ءامدا لغأ| |
 يربظ تدنساو دجسلا يف تساجو ىنقوم نم تيحلتف . يب عاشالا و ِ

 تملعف ىزوفاب لو ايدانم تء.سف راكفالا راح ىف قراغاناو طئاح يلا[

 ىعور ىف مقوامققحت يفك شأأال ناو تقو ىلع ب هذف ينوعدب_ىشياعتلا نا ا
 ىثشناعتلا ةروصدم تغلب ىتح اعرسم تبعا لديك نآلاروغدشا لاو ا

 لاَتف هراد باب ىلا انيشمو يدب كلسمأو ابنم جرخو هيمدق ىلع ماق ينار الف ْ

 حيسملا هنايعديس هنا هنع لاق يذلا وه ةفيللاهكسمأ ىذلا نا تيراال سائلا |

 همالسو هيلع هللا تاولص مس نب ىسع

 مل تاّف ىزوفاي ىلابطاخ لاقو يعم فقو بابلا دنع انلصو الو ا

 ةيدؤم 51 ل ل ذأ نا دب را ىتا لامذ مالسلا هيلع ىدبملا ةَفيلَخ يديس ب ٍْإ

 هل تاقف ياش يدحا ىهو ةعروتم ةنيدتم قالا ةنسح ةيرتلا ةنسح ةيدبع |

 نم عاما امو لاقف ىلب تلتف ةدحاو ةجوز كل لأ لاف جوزتم يقن ىديساي ||
 سلو مقدم ريَمف ىنأ ىوس علام ال ت تاقف مير واول ثالث كلنوكي نال

 هللانال كلذ ىلا تفتلت ال لاّمف نيتجوز تابعاو مايقلا ىلع ىئواي كلا ا

 ىال وم يل هراتخمأمت يغرأ ال انا تاق كاوقام يل لاق : * دابسلا قاؤؤاب لمكت»
 كايف ا ادخأ ريال ىل لاق مث 3 اذ كل هللا كراب لاف

 ةلماحلاب مف العا تنكف ين :ولاس لع سانلا م هدام لطضدو نفك ا

 7 ثا دل 1



00 » 

 . || نيذلاهتلئاقم فصن وحن لالا ةحاس يف طقسف ًافينع اموجه ةيماملا هتجاه

 يذلا يلا قاسن مثذك مهب ةعا املا كتف ةدشل اوراص

 . [| لسرأ يوجنلانا عم اوناك نيذلا ز ل دحانا كحضلا نمر
 أ ىتأبام هيف ءاج ( نيغرأ ) ةحذم لبق نامرد مأ ىف هبراقأ ضمإ يلا ايت

 5 #0 مو نأ 00 نك“ تدشعلو ةلمللا ك 2_ ف ىسرف تحذ ىننا

 را دود> نم ةب ردم ىلع انر ه ثيح هب دو زبلل ىفالا تت 0
1 

 َ نم لمع هياكل بحتاو ةوايغلا 556 هه رظلاف ها ع 2 0 0 ببر

 ِ روم حش فيك ىقابلاب دوزتو هسرف مآ نم ىثمل

 || هشيج ق زكو ىوجنلا نبا لتقف ثيح ( 5 وط ) يف نما دباق اشاب

 1 قزم لك
 0 | اهليصاش ىلع اوفقو دقو نيبرصملا دنع ةمولعم ةمقاولا هذه تناك املو

 1 اس نع ةدابز اب لق ددار ال ةيلاس لف
 1 00 -. رتل هنكلو ايش ناكف ىئياعتلا :نع نالذلا اذه ريثأت اما

 1 هء ثا رتك الا

 و ا 7 قإإا  س

 ا( 2 ينباعنلا ان يدحاب فلولا جاوز ركذ
 3 أ ةالصلا ى ىف يتبقارم هيلا لكو يذلا يراقبال ى 0 يملسا نأ دن

تار ع ف سلج روهش ةعضب
اوس ةالص ءادا دعل دحسملا 

 0 ؛ .سانلا يك 

 اريل 0 املج مو 7 ريا روما :

 لين شا عام اعلا لاقت كاش رمال



 ١ و١ 6

 ميكدلا سنوي نيبهلو يموجنلا نبا لزمب اسمأ يئثياعتلا ردصاف ةلقثد لهأ ىلع

 ةللةثد ةرداغم ىلع يىوجتلا نبا هاركاب روكذملا سنون ساو هلدب يشياعتلا

 رسوم تفل

 ىوجنلا نمحر لا دبعذافنال ىثيامتلا تثءل ىتلا بابسالا نم ناك دقو اذه

 تكلا نوخس اوناكناوضأ ةيريدع ناكس ظرئاجسا ناو حتت ىلا

 مدش ربص غورشب نورظتني مهناودل مءالو اهف نوربظي يشيامتلا ىلا اعابت

 و 5 و ةلئاقملا نم ميظع ددعىفهنوةليس مهملاو مهدالب يلا ةيودبملا شيج

 نم هل ررظام عملك نادو اا  ينةعاج ا ىثفو تاوقالا نم هجاتح ام هل

 0 نم هشلوارد تقرفت دقو امس هملظ نم صالحلا نودوب نيلهالا

 هيلع راشاف فالآ ةمضب نم رثكا نامرد مأ يف مهنم هعم سيلو يسمأو ||
 ةوُو فءضلا نه ربظيل رصم دودح ىلا ييوجنلا نبا شيج ذاشاب مضعب]

 م هنال يشياعتلا هيلا يمس امم يموجنلا شيج كاله ناك يرخأ ةه- نمو |

 داع نأ دعب ىبوجنلا نبا ناكو في رش ةفيلحلا بزح نءناكلوقلا نمانل مدقت |[

 يلا ميكدل سون بتكف هت تسكتناو ضرملا هدواع دق نامرد مأ تمل

 هباجافرطملاب ةرذنمهتلاح ناو شارفلل مزالم ىروجنلا نبا ناب هربخم يثياعتلا ||

 ناب هتربخا ةيوينلا ةرضملا نال شيلا ماما هب اوريسو شن ىلع هولمح ناب || .

 شيملا ماما هوريس شعن ىلع ىبوجنلا نبا لدخ هدب ىلع نوكيس رصم حتف | 1

 لئامم فلا رشعانلا هممو ةلاقند نم صخشو لسئارسا ينب توبات هناك |[!

 نيتليك هتلتا نم لتاقم لكل يطعأو نايبصلاو ءاسنلا نماقلانورشو
 مايأ ة ةعضن هيفكب ال ردق وهو ةرذلا نم /

 (نيغرا) ةينما ناكم ىلع ةموكملا دودح نم ني واردلا ترتقا الو



 هي ااار#

 هربخاام لثم هوربخا رخأ سيساو هيقلف صرص ىلا مدقت مثاديدعر ًانابج
 || مياتق شيما ىلع هن راقأ دحأ فاختساو لقد يلا داعو شدملا كرتف نولوالا هن

 || قتلبإو ةلقند ىلا امجار لغق مث هقيرط ىناديك فداصي ملو صرسيملا هريس
 اهرابا فاشتك ال ( تارملا ) ءار تدصق ىتلا ةبرصملا شويملاب

 نامرد مأ ىلا يىوجنلا نمرلا دبع ىشدأعتلا ىعدتسا ١100 هنس يفو

 حلصت ال لفغم لجر كلن! هل لاق ىتح الملا مامأ هريقحتو هبينأت نم رثكاو
 رارج شيج ىلع كترالو نع الضف كدالوأو كنت أسما ىلع ةءالونل

 || ىدهلا داوق مظعا نم ناك ىوجنلا نبا نا ىغم اف انرث ذ دقلو

 | ةرضحلا نا لو ةديدع تأ هيلا بتك دفو ةلزنم ربك ا هدنع نيذلا

 || ةفرشلا ةءالل لرد موطرخلا طوةسموب هل لاقو مالسلا كيلع ار اي ةيوبنلا

 أ مهنمو هبحن ىفغف نم مق هيلع هللا اودهاع ام اوةدص لاجر نينمؤملا نم )

 || ىذلا رونلا نب هللا دبع وه هبحن يغق ىذلا نا ( اليدبت اولدب امو رظنني نم

 || يوجنلا نمحرلا دبع وه رظنني يذلا ناو ( فيرملا )ةمقاويفهلتق ربخانركذ

 ]| تطهس فيكو يدملا دنع يبوجنلا نب نمحرلا دبع ةلزنم تناك فيك رظناف

 أ نه ءىثب اقدصم نكي ملهنا دفا تابا يذلا يثياعتلا دنع ضيضملا يلا

 | يف هل اكراشم ناك لب هببذاك | هنك ىلع ًافقاو ناك هناو هتاص رخو يدبملا ىوعد

 0 اهتالتخاو ارعضو

 أأةبعالاذحاب عاود ةسارخاوا يف ةلند ىلا ىوجنلا نبا ديغأ 3

 ظ لأ ىثيامتلا ةلطاممىف دعا لءاع || مدت . لو ٠:5 ةئسةيلع تاخدفرصم حتنفل

 هلمع نم ةلامتسالا دوو

 1 || امأطو تدعماو نادوسلا ىف: ةعامللا تعف ؟م.د ةئساطبماوأ يفو
0 



0 0 

 ف ااا

 هلب عم ةبرطق ةطاسن اذ يىوجنلا نبا نآكو اهكترع ءاردزالا ب+وت ةنايخ

 ىتياعتلل 8 قدو هذه هنوفط نطش 28

 مودسيق دعاسم ىشاعتلا بدتنا ةلّقند يلا ىوجنلا نا لصو نأ دعلو

 نوكيا ةلشد يللا هلسراو ةرامبلا نم مراك لثاقم يالا ةنيعإ 5 يراقبلا ا ا

 ىوجنلا نمحرلا دبمل اليكو ظ

 هيف تأدتاف امنا يوجنلا هم لواتتف ارز هيف هل سدلسعلا نم أبا 2

 كالحلا ىلع فرشا يتح ةلعلا هب تدتشاو هراد مزاو ممستلا ضارمعا ||

 ناك يذلادعاسم نيبو هنس روفنلا دتشاو رطخلا هنع لازو ينوع ةدم دعو ||

 ىوجدنلا ن .اهاكشف هلك ش هللا تائعف لدعت ةظهاب تاق لاملا تدب . نيمأس لاطب ا 1

 دئاق .تأأ لقد ةمهلا ثارابملا رينتب هنواج الا كرات ىلا يشيامتلا ىلا |[

 نيد روفنلا محتساف |[مس كرتغف صاالاو كليكو وه امنا دعاسمو شيلا ا

 راصو نر ِتقرشِو أمهس برملا باشا فدخ قى يوجنلا ناو دعاسم !

 ةدد> لع هدواح ص رعتسل ام دحاو لك ْ .

 شيلارادرساشاب ل.فنارغريسلانا ىوجنلا نبا ىلا يمن كلذ نأبا ينو ظ

 زكسسف وهو اماح بود مدح ف نيود نكس لع موجملا ىو يرصلا | ٠ْ

 بتكف ص رس ىلا م دمتلا ْ هيذاتملاو ربا ىثداعتلا غملجإ لسراف ) صرص )| ظ

 نأسرف عيمج ا ثعباف ةهامنلا رود ىف لازت نل كلنا لوم يشياعتلا هلا[

 ص رد يلا ادا يوجنلا 26 شاف سراف وحل ةنذلث ءاهز و شيملا |[

 ناب هورب_خأف افلح ند نيمداق ةيودملا سيساوجن اهلا هلوصو لبق لبق يتتلاف | ا

 ناكو دعاسم عانراف قبرطلا ف لا نكت امرهناو ةريبك ةوق هعم ليفنارغ ريسلا |

 ىلا“ نادوسلا هو 0



 0:22 2 2 ا ا 6 6 2 222222 222ئئتث# آت سس سمسم

 #« ال

 هسا دحاو مهل ن نمو تترلاب طامضلا ة ةيقل لع ءاوالا دما نسح 9 عبارلا

 ةدر ه4دحمم ةيوب دخلا ةموك.لا نم 0 مزالم 0 نك 517- هللا يع

 اهراس مل هنكلو هصخيشل ىرتك ةناهإ هدعو كلذ .لرم ءاتساف مزالملا

 فران نم هيشلأم هودنأ ظيغلا نم هلخاد اع مهربخأ ول هنأ ىلع ٠ هثامكساب

 1 0 اولاؤن 0 هنكلو

 اومسووساغلا ُْ شرواردلا لعةبولا 1 هناوعاو ةمارك مدا عمجاو

 نكلو هوئمع تو ُْق أوعمتج نا ع مهزانم ُل اوفرمدل و موجملا ةيفيك

 هريداع هربخأو هرامح ىطصم ىلا دم هللا ىلع بهذ كم اودراام مذ م /

 لئاقم هنا لسراو سراف ةنامسمجو افلا هلو> عج و دملا صمعتف ةيداهللا

 || دبعب دهشتسا اركناف الكس نا دمبو ةجنع ىبأ رورسو ةمارك مدا ىلع اوضف
 | قانعأو اههقانعا ت رض مث تيكو تيك اربد كنا امل لاق يذلا دمج هلل

 1 نهرا كيع ربح هرابج يناطصم لير مهعم نذلا داوقلا نم نبرشع وحن

 ْ || ةلأسلا هذل_ه ذاف ه-ضغب نمحر لا دبع كاكو ةيداطلا هذه ىبوجنلا

 ْ 0 طم هب جامرأمم هب ةندأ اهلا“ يردد ى ثاعتلا 0 بتكف هم ماقتنالا ىلا ة ةعلرذ

 || يوجنلا نم رلا دبع ىلع ىشبأ ءتلا درفى دس دصمل "7 مهكقام هنأ ىداو هرابح

 ا ااا ناو هرامح 00 هلاقام ة ةحعصل هثاريخأ 0 7 نا الئاق

 1 م هش وج 00 ةلقدب ع “الا

 ا قلك ىذلا نب رش * ةفيلخلا بزدح نم نك ىوحجنلا نك انعملا دقو اذه

 0 ضرما نوجا نمزاك دقوهلالحمضاو هل أ يثالتيف م: ينداعتلا |

 || هدعو روتفلاب هليم لباق يذلا يئياعتلا ىلا لامو هرقتحاو فيرش ةذيلخلا



0 
 ءأ

 ءاوللا مهءاول اوهسو ( يلا ريثأ )ةسر ة هحلع |نأ رورس اوحنمو ءاوللا ريما |

 4 اهو

 ٌْ مهم ز لع, 0-0 ل الدلاو جينغلا بي ااسأ أسا ىلع نويردبو مهتاسلا ب ثتييطت لع

 تدذلا نمد حبقا مع هش 234 نا ردعوهو ءابشاالا هذه ماع نم فرك :

 نيلقتللءازمألا التحور اشدوءاسنااب نوثنخلا كقوأ عتمي 0 دعبالةنال ظ

 ةمهم راضواب خطلتلا نم ءارمالا كئاوأ ةمالسدعبتسن لّعلا نا 5 نوبقوظملا

 اهنم هللا انذاعأ طاوللا

 يبوجنلا نبا لتقو ةلقند> ثداوح

 رح انهو ىودنلا نمر ااديع لوصو ربغ ةلقد ثداوح نم 2 ١

 لوقف افلح زاتجا نادعب هكلممو اهم هرفس يللا اهتداو> ةيش

 كدع ناك ةلشد ع امنمو ا أدصاق نامرد ما يوجنلا نما ديع رداغ ا ١

 وحن مددع غلبب نيذلاةيداهملا ادع نتاع ورشعالامسمنمهعم قبب مو
 ىطصم ةداش تح ليو للا ريرب نم ملسرا كو نآكو نئاتمف الا 1ْ ١

 ندللا ةجنعابأرورسوةمارك مدا ةبداهجلا كئاوأ داوق ناكو شيلعا ليك و ةرابح | َ

 ةلشد ضرا امهمادقأ تئطو اكو ةلفلاسلا مايالا 3 ةموكملا هبدح 2 اناك | ْ

 ع . قاحللا يلا اميليم دن شا ةموكملا دود _.>ح نعد نيب رق ايبا ارو ٠.

 دا وهلا ر اغصياعمتاف نيب هيلا لعةغاملا اصعقوشوت ودر وثلا ران | مار ضا ىلع ءا ر واشتف ||

 اونيعو ةرغ ىلع مهوُذخُأبو شرواردلا اوتغاس نأ. لع واو اهب نيسؤرلل |

 ةسر هوحنمو ةمارك (اشاي) مه .إ هوبقلو مهيلع اماع ادن ةمارك مدآ ||
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 . || ءاسنلاب هب_هنلا اوكرتف دجاسملا يف سخلا تاولصلا ةبظاوعب مرمأو ءابقرو |

 ١ طخ ىلا مافنو اضيأ م-ممنيريثك ىلع ضبقدلا مث ديد_ثلجو ىفاوراصو

 اهوغاس نا لبق قيرطلا يف مهفتح اوُقلذ ءاوتسالا

 || موكرتدق نيثتخلاب نيلكولاو ءابقرلا انيأر ىتحتاونس عضب اثبلامنكلو

 ءاسنلاب هبشتلا نم هيف اوناكام يلا اوداع دق نيدنخملا كئلوأيرئ انرصو مهأشو
 نبدلا خيش نامع رود نكس م-منم للقب سيل ددع راصو روعشلا ءاخراو

 ميهاربا هوخأوهربتا ةمقو ريسا دما دوم مهنمو ةراقبلا ةبيبش نم هبارضاو

 || تايغابلا تال ريغيف نونكساال اوناكنا دعب و نيثنئملا, سانلا قاعتف ليلخلا

 |١ سانلافورغ الو داوتلا لزانمو ءارضالا رود ماوأم راص تاك ور للر

 : مهم عمج نب ذلا نيثنخلاب هفاعت ىف يلاهت دو دمحا دوت ناكو ميا ولم ند لع

 || روفراد يلا صوخسشلا يف هنوقفارب م ادحاو نيرشع نم رثكا هلزنم يف

 : نام رد م ا يللا اماردل ر هلوفق ىدل هعمزودوعبو

 | بامصأ نوئنذملا راص مث نمو ( 00 مسا ثنا ىلع نوقلطي ةراقبلاو

 ]| مهنا ةلخابوءا مالا واسو دما دؤمسو نبدلا خيش نامثعدنع ةذفانلا ةملكلا

 | ءارصالا كئلوا راص ىت> ءا صال زرئاسو ناهثع دنع مهتءافش درتال ءاعفش اوراص

 ||[ نيثنخلا كل 1 مهضعل نو رظانب نونوتفملا

 | اادحأ نا مف راصتنالاو نيثنخملل نيدلا خب يش نامع برق نم غل دقو

 | ناك يتح 5 ةأطولا ديدش ناكو 0 ةبقارع نيلكوم اوناك نيذلا ءايقرلا

 أ 0 ةبقارما ةداعا دون هنأ ة ةمهد هدسنع ع عيتطسد هامر هانركذام مثصأ نم

 دبديش ءانع ديد الا هتللم د لو هنجسو هيلع ضبقف

 8 اواكويل لا لزانم يف نوت وداي! م ا كنبات



 5 ا ل ل
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 ٠ نودي ىشثباعتلا يلااسار لأملا نولسرب ةراكيلا ءارسصأ داق قك ربات ] فيفطلاب الا هنم بوقعي عفتطاال ثيحب ىثباعتلا

 او مقدما رغفلا نوساس نواهالا تابو هتلببقو ه4 هاو هو يثياعتلا

 || مهضرأ رامث نم محل كرت:تناك ةيودهملا تيلو هنوثرحب ام ريغ لاملا نم مهيدل
 تابنالا ةركالو لود الو ةيرورضلا مهجئاوح موب ام

 نشخلا 0 .

 اااعرو مهسلالم ىف ءاسنلاب نوه. ثنب نوئنخم نادوسلا دالب يف دجون

 || ةدايقلا ةئبع اوموقيل تاسموملا نك اماىلاذو 1 مهو نرلثم مهروعش اولدس

 || ىراوملا نم نهرثكا تاسموم نم نادوسلا دالب نمدلب وا الو نبلا

 || باتكىف ءاجدقو ربش لك يف أممئاداب نمقب ةسرض نييلاوم نبل ضرش ىتلا ||
 || نادوسلا لهدوجو مهنيذلانهيلاومو اياثبلا كلا وا رك ذ (رانللو ثيسلا)

 ْ هذه ناال عينشلا لمفلا اذه اياثبلا باكترا ىف مهدنع بيع الو مهؤاينغا وأإ

 || ةهاشملا ذخأ نم نوفنأب ال اذلو نادوسلا ىلاهأ دنع ةلصاتم ةعدسق ةداعلا ||

 يراوجلا ءالؤهنمأ |[

 || دم ةينازلاو ىنازاأ ىلع ةيعرشلا دودملا تءيفاو ةءودبملا ترهظاملو

 أ قبو يابس ةفسصب نك الم نم نهوبصتغاف اياثبلا ىلا مهيديأ نويدهلا |[
 ةيرسلا روجنللا ةنكمأ يف مهتفرحب نيمئاق اولظ ثيح هيلع وه امىلع نيثخملا | 1

 ْ نوج_سلاا تالظ ىف مه>زو مهم تام ىلع ىثباعتلا ضبق ٠٠١4 ةنس ينو |||

 || ًاسارح ميل لعءجو مهاتتسا 9 كالحلا ىلع اوفرشا ىتح لاغشالاب مهدعو ||
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 لاو هلآ نات نمو راجتلا نم ارمق دخول ١

 اوناك مهلا ةقيملا نكلرايهاظ اهريداّتمو نيبودبملا جارخدراوم هذه
 هنا يكرم ىلع اوعدب مل اذا اذهو بوبللا لوصحم ثاث نم رثكا نوذخأب |

 اهلك هلاومأ ةرداصم يلا كذب اواصوتبل ناخد لممتساوأ ارمخ ترش

 || ةعدقلا ةلمملا نم لاير ىنلا بوتمي ىلا هنييمت لبق يباجلا عفديو
 درتي ةنكل لابز ةنايس وحو لاملا ثبب نيمآ يلا لايز ةئايمحوحنو.||

 | نم ىماوالا ردصت مث لاير فال ةئالث ةلمجاف بوقمِب باجحو لاملا تيبو ||
 ْ هجم لك ن<م 0 رهش ِق نامرد مأ نورداغيف ةأمملا كناوأ نييعش ىشثباعتلا ْ

 |/ ىتا باج لك يدؤيف ةجهلا يذ ربش نم ىلوالا رشعلا يف اهلا نودوعيو ||

 ' ةشاملا ادع ةلغلا نم بدرا 1 رو بوق لا لاير ثلا ءءء

 || نجحلاوةيلهالا رجاو لويملا نم ةديملا بئاكرلا ادعو منذلاو رّمبلاعاونأ نم 1
 نانسلا ئراوملا(كاوو اذه ادعو |

 1 0و بوتس لا هلك لال[ وللا نئاثلا'دح ا لاوما :ةايطلا رداع اًذاَو
 اهات أيش ولو ىنخا نمل لبولا مث

 لاير فلا نيرشعو ةسمخ غلبت ناك بوقعي هلوانتبام نا لوقلأ ةلججو ظ

 ا ىثريإم ادع لالا تدب يملا ردقلا اذه لم مده نع يباحال صيخ الو ْ

 || اهاف لالشلا امأ لاير فلا نيتسس وحن عومجلا نوكيف لاملا تيب نيمأ هن |
 ترواوانتب هياوعاو هتتكو يباجلا نا 3 اهريكل رصح تدل لخدت ال

 نواهالا ثيح لمعلا ةدمم,تاقفن ادعةميقلا هذه فصن نعلقن الام لاملا نم
 مهباودل فاعلاو محل ةيذغالا ميدقتب ن وفاكم

 1 نا زخ لصإ نآك ةوشرلا ندب ومع هلوأت دب ناك ام نا ىراقلا نئوش دلو

 48, 00 5 0 اعلا ف

 ا

 ل الار 0 كم1 كرا اولا اد خفسا لال رار“



 : « ااا

 || لوالا مسقلا .نيمسق يلا جارحلا ةبابج ةيفيك ىف ةينادوسلا دالبلا مسقن ظ
 || تيب نيمأل ةطلسالو مهتاراما ىف لالقتسسا هبسش محل نرذلا دالبا ءارصأ |[

 أ| نحرلا دبع ةلقثدريمأو هنقد نادك نادوسلا قرش ءارسأ ءالؤهو مهيلع لال |

 : ههاخ نمو ةحمم ىبأ ناده تانالهلا شاح ريما هوماخ نيذلاو ىوجنلا |

 ْ ريمأكلذكو هنافو ذعل هفلخ يذلا دمحأد ومحو مدا نامع نافدركو روفراد 1 : ظ

 || ةرباد ىف نوف و نولتش ثيح مهلامعا ىفلالةتساهبش مه ءاصالاءالؤهف ريرب |(

 ] دحاو لكلو مبلاقا ةدع ىلعزو كحنو ةرار> اشويح نودوي منال مهذوف ظ

 يذلا وهو هنرامأب صاخ ىطرشو نجسو صاخ لام تدءارصالا ءالؤه نم[
 ّْ هن سم تح يتلا ةيماملا ىلعهلامتب» ْى عتج ام قفسو هفرط نم ةايللا نيعي

 : نامردمأىلا مهدالب جارخ نمءىثلاسرأب نيفاكم ريغلاملا صهاظ فق اوناكو 8

 : بوق يلا جارأ ان ههنوعمجام فصل نم 9 ا لودؤود مما ةقيفأا نكلو

 ةيبقلأ ناف ءانغالا د لاما تر دوص اذاو اياده ةمفصل ىش انتل ىلا

 ناك لاوحالا ميج يفو هنباو هيلو ىشدانشلل 0 لسرت تردوص يتلا

 لايرلا يعونو ةملاخلا ةطنلاو بهذلا عون تر . ةفيلألا ىلا لاسر ّ

 . ىثياعتلا يلا فانصالا هذه بحأ بهذلا ناك ناو ىواسلاو ىديجملا |
 ةرشع نوغلم نامرد ما لام ثنا ا ميم قافذص ةأمح يناثلا مسلاو 1

 موطرلا ىدراخم ماسقأ نم امش هذوش را داع باج لك ةأابح 0

 نامردم ,1 لام ثيبل نيسان اي ناذللا اه ناملقالا ناذهو رانسو |[

 || مثذلا نمةيشاملا ةكزو بوبملا رشعنع ةرابعوهف يبجي ىذلا جارحلا اما 1
 نم لك ع أرهق ايدل رطفلا ةاكزو ةيعرشلا ةضلرفلا ب س> لبالاو رقبلاو : :

 لاملاةاكزو راما ماكر ىدأ هنأ ديش لاهعلا كحل عيف وب ةميسق هديب سيلو مهب ١



» 
 تاهج يلا مدعو هئامدن ضعب ىلع ضبقب تاقوالا ضعب يفناك هنأ ىوس

 ءاوتسالا طخ

 هنورادب اوناكف تاهلا ءارصاو ةابملا ىلا هدب تامع دم دقو اذه

 مهرذحب ناك بوقمي هسمم نال ه رع ب قل وكأكو مرش ءاشا ايادهلاب

 لاملا تدب نم اعيش هناطعإ نم

 يف ىرسأ اوذخأ نبذل شابحالا نالغ نم هن ءدرأ / يثباعتلا عمجو

 هلال ع مولعجو ة ةعركلا لويخلا مهكداو شابحالا بورح

 ةراقبلان امش هراوطاو هقالخا عيج يف نيدلا خ خيش نامَء وذح اذح دقو

 || نيننلاب ةسساغ مهداوقو م ارمأ رود يرت ترصو نأمرد ما يف اوبش نبذلا

 نوهابتب اوراصيت> رولا ب رشو وهلاو فرنلا ىف وما اوسمغلاو نيربنطلاو
 ظ امو نيثنخلا ىلع مالكلا ناو تاركذملا هذه 21 موضعل رخاشو كلذ

 بالقتال نم مهللاح هيلا تراصام مث نييودبملا مايا ىف هب نولماعي أوناك
 ةراقبلا نابش نم هءارضاو 0 خيش نامء دبع ىلع

 هرطاشن بوب هيخا كر نمهل صانم الثا ىأر يئياعتلا نا لصاملاو
 لينل هحيشرتو هنبا ناش عفرأ هحومط نع مغ رلاب هكلم يف ناطاسلاو ذوفنلا

 ءىث لك هللا ددو هدع) نم كلملا

01000 1 

 ا لاعلاو ةابجاو جا رخ ا يلع مالكلا

 || مهدئاوعو نييودسملا تاماظن ركذ ىلع هيف يتأنل بابلا اذه اندّمع
 : | ىلع ئراقلا فش بابلا اذه نم ذا لاملاو ةابملا نييعلو جارخلا ةيابج ىف

 1 لود ةايملا نيسنو حارملا تيان فرميو مولا تاماظن



 عك

 ريغ د مالو بل م هلا هنا ريس نم ةملعل ع كذ أ ف :اسدعبا 5

 اهرورظ ذنمةءودبملانا عم را برقو صقر لا روى نايلاو

 طايسلاب دل اك نهلع ةديد_لا ةبوعلا تنسو تاصقارلا ىلع ريكنلاتددش |||

 ماكحالا هذه اهنسن ةيودرملا نا ةَميْمْلا يفو لاومالا ةرداصمو سأرلاقاحو

 نادوسلا دئاوعحبقأ نم سارعالا ىف ايس صقر ةداع نال ًامنص تندحأ
 || نم ريبك ددع فافزلا ةليل يف عمتجي ذا ةيمو.علا باد الل ًاساسم اهدشأو

 نوربنطيو فيفخو طسوو ليق' نيد ةفلت# مالاب نوئغي تايتفلاو نابشلا

 نهمض نمو تايتفلا صقرن مث رودصلا ةجرشح اممأاك ةبعزم تاوصاب

 || ضرالا سمت نهسؤر داكت ىتح نهرورظ نينحو ماخلالا هذه ىلع سورعأأ
 الوط دلج نم رويس نهتاروع ىلعو ىلا ريغ الع سيل ةيراع نبماسجاو

 أ هذه ىو ةصقارا ةروعاملالخ نم يرث ارتمتنس نرشع ب

 || ةدم سورملا لزنم ىف رمتسم ءانغلاو صقرلا لظيو ( طهرلا ) رويسا
 1 فافزا ةليل نهالوأ ةليل نيهرأ

 || بح ىنفكتهتو راقولا حرط يذلا نبذل خيش نامع رك ذ ىلا دعنلو اذه

 ١ ني ريتطملا نتخلا نم انيك ا ةاع ار عجو صقراا لال ىفر بسلا يلاووتاصقارا

 || هريس حيبق نم هيلع فر ام رابخأ يشياعتلا هدلاو ىلا مفري بودي همم ذخر

 | الا قبلا فاوآ نما كش مور 0 برشوتاوبشلاءاضق ينهلاسرتساو

 || مالو ىسماو نيكتبمملاروهظومألا بو رضو ةعالاا سس سم يف روظدنا ةلمخجابو هلو

 ||| ريق ادد هلوح عجو لايل عضل م معتقلا و ةيجف تنب لف باصتغا ريغ هل

 || ناك ثيح هنع مدالوأ نوفخم سانلا رئاسو ءارصالا راصو نيئنخلا نم

 الرع هحاج بكل هونأ لحعي لو هأ مادخو سارح ةفصل مهذخأ

 يباب نادوسلا «7د
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 ب ه1 ا كلل نتف تاوازمللا نفسو زغاو موحالا ىلع ةرصاق تناك : ينل

 لأملا نم اء ردق

 اهذخافرمحالا نبللاو رجلا أهديش ةريبك راد ةحنع ىبأ نادم ناكو

 ةرامالا رهظع يشياعتلانب نامع ربظ مث نم و نام هنأ هيف ناسا و يشثباعتلا

 رءضا يذلا بوعي هنخآ لدب هزروةساو شويملا ةدايق هيلون نا ه وأ لواحو

 نع هئاصقاين يئيأعتلا هوخأ عرشب نا نم ةفيخ سجوأو ةهاركلا نامل
 | بيعوذ وادعلاببوقعب هم رهاجي ذخأ ىذلا نام هلدأب هلع ضيعتساو هبصنم

 أم رهظ ةديدش تارظانم يلا امهنب كالذ ل يت> هيلع ريكنلا ددشلو امعأ

 | بوتعب هيخأب قلعتلا ودب دش ةشداعتلا امس ةراقبلابارعالا لثابق نا يثباعتال

 (| تافصقا ةقيقألا فو هءئانص داوقلا نم ريثكو ىحمأ ًادايقتا هل نوداقنم مهناو
 5 صالخالاو هن الولع ميول ثتعجو م اوقالا ءالؤه تبذج يتلا ىف بوعي

 هنئفتو هن اهد ةدشلو هنم ا نازك شاعتلا هب كل نم اماخمركا ناك هبال هل

 اذلو ءاقرخ تناكف هدا ةساسانا, وسل ”ادحأ رشابب النك عادخلا ايلاثا ف

 "|| تعزفو هتبهر. ةدئفالا تاالتماف توربملاو ةوّدلا ربظم ريغب ربظي ال ناك

 . ||| سانلا ةيطعأ مامز لع اضباق ناكي ذلا بوّمي هيخأ بناج ىلا تلامو هرهق نم
 هءاطع لوانسو ىثياعتل هيخأ ةل ءاغ نمأ م هاضرأن ف مهتازرا هديبو

 || لصحو

 | ىدؤينا دعب هتفيظوىلع ام م هناف فداظولا كلوا نم ناك ناو هقزر ىلع

 . || نم بوتمي هلوانتب ناكام نأ ين أ يو لاما نم هيلع هضرتفام بوعي ىلا
 ىثياعتلا هيخأىلاهلج عفد», ناك اهريغو فئاظولا اشر

 ظ

 || تاذ نوكت« بوم ءاصقا ةلواع نا ىثباعتلا نشا دقو اذه

 || هيخا بناج ىف ةوقلاذا ثيح هناوانلا بيب نا ىثخي ناكو ةئيس ةبغم
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 تكسف داع ةفالخا نامْع هنا حيشرت هلهأ ن نيد ي ةداعتلا ن نلعا نا دعنو

 اذه جولو نم هرذح بوقمن هاخا نال دعب اهنع 00 و ةلايملا ذه نع

 كسفن ىلع تبجوأ هفالخلا ص ىف مالكسلا باب تحتف نا كلنا هل لاقو بابا

 ىلع قورالا ةفيلخ وح ىلع يدق بج كاذ ذإو ءافاكلا بيرت بسح ىلع ريسلا |

 ةفالخلا نيب لوح ول> ىلعة فيلا نا دعس الونامءل ةفيلخ هلءج درت يذلا كنا

 ةيلوت نعىشياعتلا لدعف كفا نا هل ردق اذاهدالوأل ةنارو اهاعجيو كنبانيبو

 سال ءافلإلا ةيمهاو ةفالخلا يركذ سانلا يسانت بابسأ يف ذخاوةفالخلا هنبا
 ىدبملاو رضكلاو لس و هيلع هللا ىلص ينلا نا مه لاقو هلو> سانلاو موي تاذ

 هيلا سأنلا برقا دس نان وكيس ناطاسلاو كاملا ناو هدعب ةفالخال نابدوربخا

 نوعلراتنا هل لاق ثيحةمببم ةرابعب هربخا م و هيلعهّللا يلص ىنلا نا ةرم لاقو

 امو تور ما ارهش نوعلرا ما ماع نوعءدرا يهأ نيعبرالا ىنعم موش ملف

 اذامل لاّقف ًارضاح يىوجنلا نبا ناكو ءاكبلا ىف نيقاهتملا نم هلوح نم ذخاف

 ىثياعتلا ممل لاف ةنس نوءبرأ انديس مكح ىنس نا انءاس دل اولاَقف نوكبت

 يقال هناف امون نيعل 3 1 روش نيعلرا 3 ةنس نيد رآ ىمكح ونس تناك ءاوس

 ىلجأ نمقاب وهام ريغ اهملعق رب ملةعاسلا ناونمؤم ضرالا هجو ىلع يدب

 همع تنب نامنع هنا يشياعتلا جوز ٠0ه ةنس ىأ ةنسلا هذه ىفو

 تاالاير رشعيللا ركبلاررم ضيفنغ ىدمملا امس يتلا ديلاقتلا نءمغ رلابو بوعي

 هدعوتو ساسعالا ىلايل ىف تالافتحالا نم هريذحنو تالاير سم يلا ببثااو

 ةسبالا رابظإ ىف يثياعتلا ىلاغت ةمراصلا ةبوقعلاب دعاوتلا هذه فلاخ نم
 ةيدام نيس وحن تبداو حارفالا تميقا ثيح هبا نا رش لافتحالا ىف
 بد املاهذه يفةمعطأالا ةطاس عمو نيوعدملا نمنيفلالا وح ةدعاو لة رش 7
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 ْ || ةعابلاز و رض مهما ن هر واردلا دنعةعبتأا ةداعلا نمو ةالصلا ىلا ايهذا اولاقو

 ١ اكامهلا ةيتملاو دجسملا يف ةالصلاءادال اوبهذيل طاي لاب تيناوما بادحأو

 ” اأاذحسملا ىلا شنوا ردلا عم انرسف علسلانم تيناوأ-ا ىفام اوبهنيل كلذ نواعف

 تذخأ يتلا شورقلا نم ءىثن ائيلع ناس> الا سمتانو ةعارضلا ىف جلل نمو

 هده رشابم مدع انيلع اوطرتشا نا دما شورقةسخ ان وطعا يبا وايتللادءوانم

 حصي الف مهم رافكو نوب رصم انناثيحو داربالا ةرثك نماهف امل ةفرملا

 ءادا الب زيخلا نمث عدي زب ءىش ىلع لصحن نا

 | هذه دعب رصع قاحللاو برم لا نيدلا ريخ ىلع ىحاص عاطتسا دقو اذه

 0 نيماع ون ثراوكلا
0 6 

 رراسلا شا دبع نب قيدلا اال ناتغركاد

 زوات ال نامع هلأ ع نس نأك ي ثاعتلا ىلا ةبودىلا هذالخ تكفا 01

 ظ أبرق نينس رشع
 || تابوعصلا لكدبمهتبب لا ىف ايئارو كاملا لع حومط اذ ىثياعتلا ناك امو

 || هشارق ىوذ راو ىدمملا لاجا ردق نم طجو ليسلا اذه ضرتءت يبا

 | ريغ ءىثل نوحاصي ال لفاسأ ةلقاند مهناب ةيصوصملا هسلا يف مريمب دخاو

 باوالا ةسارح

 أ ةنالث كاذ ذا زواحت هال رض ان امع هنا أعد ؟م.ه ةئس داو قو

 أ ىتلب هبثا ملسوديلع هللا ىلص هللا لوسر تلا ذلإإ سورا لع لاقو اماه
 . || نب نامع ىسرك ىلع ساجيو ًامار ةفيلخ نوكيل حشر هناو ( نبدلا يش )

 ْ ناوْضرلا بئاحس هيلع نافع |

 نت و و ا و ا او ل ا فلا



 ظ ي 56 ط

 انلزاتم ىلا انيعشو هتكخأا ىح ل كلز انو ةحسسلا .ناوبو ننس ١
 دعلو ةهأآا هدف نم ب رتل هل لزنم يلا هبكوع ايهاذ ىثشاعتلا ناكو

 دسم يفانيااجل هتوجوف ىقياعتلا لخ تيعذ هلام لا و تلصوأ لإ
 0 7 خيطبلا ناميبباناك هل اًتيفرو يزوف ميهاربا نأ نيرضاملا دحأ هل لاَمذ

 ميهاربا وه نم هبطاخمل لاق مث ( هلل نأش يف ) لاةف خبطبلا اوبمنو راصنالا
 ناوخالاهذخأىذلا خب رطبلا له لاقفد.دب نيد تذقوف ىف رعب ال هن 1 يزوف

 سانلا ضعب نم هتابادت تاقف للملا ساو كلل نأ ن نمو لاف مث تاقف كل

 مل تلتف راصنالا هذلخأ ال تلق اذامو لاقف انثي + مرا نوك , نا طرش لع
 عمت اق اذكهأ لاقو مف ( فلل اا يفو هللا ناش:يف) ريغ لذا

 لخدف راطفالا تقو ناح من كلذ ريغ لقأ مل تلتف نيد لاملا سأر نا
 ينكشثأل انأو تدع مث * انما راطقالل :ىل رنمم ىلا تبهذو هراد يثياعتل
 مايقلاةالص تونا يت هتروصقم لوح ليللا تئذَمف 7 ل وم) ىنيطعيس هنا

 نم الابر قيقا قادت دحأ مم ىلل سرا لثال مايأ داو هلزنم ىلا لخدو

 شورق ةسمخ ذكقو هتميق ردن يذلا ( لوومم ) ىمسملا لايرلا

 نيذلا نم اريثك نا نيدلا ربخ ىلع يوحاص ىل لاق ىلاتلا مويا ينو
 ا ونءضي يرتشملاو منا ايلا نيم ادوع اويتكي اذ هن منالاو رقبلا نوبات

 'نآطلازا قيما نم نا ا ”ديقعررجم ةرجأ ناو ةازتيلا جيلا دا
 ظ انزجاتسمإو قانملا لا 51 .هدفلبالا اذك و ناشر رّقبلا نمو شرق :

 بتكن انذخاف عيبلل ةمياملا باد ءاحو ا اهليلبتو ولا ا ةلظم

 3 نذأ مث راهلا فصتني نا لبق اشرق نيميرأ وحن انيدل عمتجاف دوتملا
  هانعجام او د ابرض يحاصو قو طايسلاب شرواردلا ءاخ ربظلا
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 هيف ةورقلا عب ' انرشابو 7

 برشاانيلع نوددرتد اوراصا: واح شوواردلا نم 0 33 او

 انل لوقب مهضعبو اوفرصناو انوبرضوات وناهأ اهم مهم انبلط اذاو ةوبتلا

 اننون رض هك رتئالمحلاناق اذاف هللا هجول ىا ( هللا ناش ىف ) ةورقثا نكماوك را

 ا ملزام مكسنا نولوقبو

 نيرشعرجاتلا نم هانيادتام غلب دقو ةنبملا هذه رشأ ربش وح انثكمو

 ناش ىن ) نيب بهذ قب امو اشرق نيدس نم رثك | ىلع ام لصحتن ل الابر

 اننال اهدادس م-مبلاطم لعيونال شيوارد ضع ىلع نودذ نيدو ( هللا

 ةمهن انومر ارو هركحنام انيتل مهتبلاطم يلا انبهذول اننأ نونقوم

 خوكلا انمدهف نيلاس هنم انتدوع ليحت_س فقوم يلا انوقاسو رفكلا

 لزانتف ةّمح هيفوثل رجاتلا ىلا انبهذوةوهتلا تاودأو هرصحو هءاشخأ انعلو

 ةنبع فرت# نأ هلّتع ىحاصل نز مْ الا يتلا هل اقدر تيتا

 ادار 1 دلع الابر نال ردت اف ةلينو 7 زلا' نم ميطبلا ءارش
 ابك مهب نحش اخيطب ىرتشاو( نوفليعلا)ةدرقيلا يحاص بهذو انلام سأر

 انحرخأف ناضمر ره-ش يف 000 رصعلا يف نامرد لا داعم ةريغص

 لا كر دود هةفاكو را ء كاش لع هانمسوو 1 || وموللالا

 تقر للان م ادنأع تنك انيإو عيلببلا يرحم يحاص تكرتو ىلزنم

 خيطبلا اوفطتخا دق هفلخ نيذلا شاواردلا تر رام ىشاعتلا بفكوم

 ىلع ايناج هتيفلاف نيدلا ريخ ىلع يحاص ىلا تبهذ بكوملا زاتجا نا دعنو

 تقرت سر لا هرب اعلام هنبار لطهذت امساز ةقلار

 انما هنا نو نواعم وو هرفي“ 11

0 1 0 
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 4 نو

 عل ف ةرح 0 >

 طااض يراوجو روصنم فسوب ا راو امهم تنك يا تركذ

 رانس ةيماحن ناك نيدلا ريخ ىلع هءسا ىثابزو» ةبترب

 يناطعأف زادوا ىلاهأ نم يفراعم د ينراز موب تاذ ىفو

 6 < تالابو ة ةرشع نبدلا ريخ ىلع يراج يلمعأو اب اندم البر نسخ

 تاقفاهنم قزتو' ةفر>ىلا ةدددش ةجاح ىف اننا ير يراجع ىل لاق فرصلا

 هيف عيب انوناح حتفن لاقفامب مايقلا ىلع نارداق اننا ىرت ىذا ةنوللا سان
 انيرتشاو لحاسلا كلذ يلانبهذو سأبال تاّتف ةدروملا لحاس يف ل

 (شاربالاب ) هانشرف خوك ديبشن ىلع انونواع | اسانأ انرجأتساو ًاباشخأو صوب
 اهو توناملا انحتف يلاتلا مويلا فو صوخلا نم عنصي رصأ-ا نم عون ىهو

 ةدروما لاس بستم ىبارمعلادلاخ جاما ءاجس ىتح هحتف ىلع ناتعاس تنم
 ريغب اشواحي 3 هفطعتسلو هل عرضت 000 خوكلا مده ا لأ و َدِفَتَهَو

 مدينا وعأ أ اريخأو ىرسأاب فيرلا دالوااب رامك اب اهنمو ةحييبتلا متاتشلا
 اوكرتي لو باشخالاو رصملا اوذخأوةورقلا تا ودأ اوبمنو هومدبف خوكلا
 الار نير مشع تناب دق خوكلا اذه دييشت تام تناكو صوبلا ند انش
 دعت لاف لمعت اذام نيدلا ريخ ىلع حاصل تاّقف ةوبقلا تاودأ نمت ادع ابديجم
 قيام نا تاقف اضيأ ةوبقلا هيف عيد رخآ اخ وك ديشنو ةدروملا_ لخاس نع

 دوقنلا نم انددنع قبام قفنن اقف رخآ خوك دييشتل ينكيال لاما نم انيدل
 هنم نبادشن نأ ىلع نبلا ميم يرصم رجا عم تقفتا دقق نإلا نم امأ
 اخوك انديشو يبارم.لا دلاخ جاملا ذوفن ةرباد نع اندعت اف نبلا نم انيفكي ام



» 
 تاقف مدعملا د ,دأ نوكي كالثمأ يللاَتف شرواردلا شاح بوبر ف الئاعم

 شيعلا قيص ْو عوملا ند اف بهيسأ رفسلا ادم تر رطضا ىنكل و 56

 راشأو اذه لس أهل لاقف هب ءي ىلع دمحأ ىضاقلا نبأ الئاق ىثيعتلا حاصف

 ىنماسأف ا همر نوكيل 00 ةالصلا لعنييظاوملا باسعالا دل علا

 تنأ اذا فيرلا دلواي) ىل هلوق هن» اممعمس ةلك لوأ ناك ىراَب ىلا ىخاقلا
 ءاضشادعاو ) هللا ىملخ اذكه)ت اق 5و هل كال سار تدنحاف( |ذكهمخض

 نكي 5 قاس لكل ةرامملا الوش ةلك ىهو مو ( يل لاق رسدملا دج ا

 تاتف بهذ نبأ ىلا قيقر اهب ىدانملا نا ىلع لدت ىهو مهسنج نم ايراَغ
 لوا لل بهدف سابا تلف كعم ىشمتأل كممس هذا لاق يلزم ىلإ
 عيرأ ال يذلا ىراقبلا انكف حس ىرابخا ةيق رد ىلا را ماعطلا

 هتيفارص تر هرتمأ ُْى تاوئس

 فدسو نم مابا ةعضبب يبايغ كعل ةفيلخلا للا لصو كمؤ ىبايغ 1 امأ

 طايض نم وهو موطرخلا طوق_س كَ يتسارح الكوم ناك يذلا روصنم

 ادا ال لامر ل انش ا ثيرح يباغرسا ىتيامتلا لاه دقو ةموكجلا

 يف تاءاس ثالث اوضَتْف لوبطلا ينزاعو قاوبالا ىخافن اعد نأ ىلع هلمحام

 لص الو ليللا فص: مكعل ايل| ءاشعلا ةالصل يشداعتلا 0 و برطلاو ودلا

 6 0 اهنج نيئالثا ن 0 اج نبرشع 1 روش ةعسضل ِق تدل أيل

 كلذ ىنمقوأل نآلاةرهاتلا ظفاح اشابرهام د 0 قيدط 0 دوت

 قفوملا هللاو لئاسرلا نا ينأيسو كالملا ىوابم ف بيقرأ

 011 1 1 ز ز ز] ز انتوا مشين خف 0
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 « دك

 نامداق اَتأأ اهل تاقف راقو وبدأ يد. نيب اساخلا م اصو امل تفقوف ي 2

 ري مث الاف ريغ مالسلا هيلعىدرملاةفيلخ لعل تاقف مث الاف ةروذلاةمّقبلا نم

 اعزف اقراط دقو ةفيلالا ركذل الالجا "يدق ىلعتءةقوف السلا كيلعأر وهو

 ىناربخل لاذاملو تاقفهدنعر وضحا كوعءدب ةفيلحلا نا يل الاقمث مالكلاا ذه نم

 كتمامت نبأ ىنال اسف لاما ىناهذافنا سجن ةفيللا صاوأن ال ةيحتلا لبق كلذب
 كب ءاج يذلا امو الاقذناكملا اذه يف ىنم صوصلاا امبقرس تاقف كتقطنمو

 ةرذلا هلم ىلع اونسحاف انه يفراعم ضعب تدصق تاقف ناكملا اذه يللا

 الامفنام ردمأ كاذ ذادصقاواماعهلمحأ ةئيفس رم اءر اهنا رحلجأل يان اهو

 ةمطنمو ةمامت الب ةفيلحلا لاقت فيكفنامرد مأ يللا ند كصاخشإ دبر اننا

 عم ناسحالاو ربلا ىلوأ نمدلانب ةرذلا نم٠ ىث ىلع لصحت نأ دصقب ناكملا
 ةرذلا 120 هتفطنموهتمامت حاتفلا كيع ناك يخلو ةرذلا نم ردقلا اذه

 دحأ ىنفدراف رفسال انف مثنامرد مابّىلا اهب اهلسري ةئيفس دج امير هدنع ةعلدو
 ةريدس# كعلو نامرد مأ ن داق( ىاذل دلو) هبرق انرداغو هفلخ نيلوسرا

 0 ىذلا ىشداعتلا راد باب ماما لاجلا انذلاو رصعلا ل يبق اهانلصو ماي ةيالث

 2 لاقو ”يلاتفتلافيزوف مهاربأ كدبع وغاه روصام مسوي هل لامذ انيلع

 ١ ىركئدخحا ىلا تضصخش قا قال وفا تلك يزوذ ميهاربا ب تيدذ نأ

 نم بدارأ هرشع تح ربلا ل 0 نم عش لال ضيالا 2

 نافذه ىف ءا يح ةرذلا ةسارح ىف تقلف لوح ةنعا كة لا مف هرذلا

 نيرشع دئاق وهو مدقلا نءانذا تذخأ تلتف رغسلاب كنذأ ىذلا نم

 ينان نادوسلا «اما ا
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 جلت امير ءاقبلاب امهيلع تحملأف امامعأ ىلع اجري نأ ىابحاص دارأف ةنيفسلا

 ىفاداعو يناعدو مالظلا شويج تلوو حابصلا مئالط تأدب املو حابصلا
 ىلع ترسو دازلا ءاعو تامشس يلو> رجمزت عابسلاو ( هليث رش ) ىلا امهشرط

 هنم توندف ندايصلا براوق هبشل قروز ىلع ىرصل عقوف رهلا ةفْض

 بحاص نم براقلا اذهل دب ال ىسفن ىف تاقف دجأ لف اسينأ هدنع دجأ ىناسع

 لع نوه مظع سأ, ىنكردأو دحاتأب ملال و نيتغاس وحن تئكف هيلا ىنأ

 اليا تلو سلا هل يف هفذقو قزوزلا ىف تلخد اهتمكاش ىتلا يتابح

 رايتلا هن راسو ربنا ةلل طسوت يذلا قروزلا يف تءعجطضاو يمأر تحن دازلا

 ةفض ىلع ةيرق ترصبا ليصالا ناك اذا ىتح اذكع لظو لايشلا ةهج يلا

 كا نأف ىلا لا لوزالل تتوق ةبرقلا هاذه دنع قووزلا اسرف ةينرثلا ربثا

 ةدع يهجو ىلع ىنمطلو ( قراسأب فيرلا دلواي ) يل لاقو صخش ىسالع
 يعم ىتلا نيثالثلا نم اهينج هيطعأ نأ دوأ تنكو هل عرضا تذلخأف تامطل

 1 فرصلا مث يتقطنمو يتمامعو ينءالم ينم باسو هدب دم هنكلو

 حاتفلا دبع همسا ايرصم اهف نإ يل ليهف يرصع اهب له تلاسو َهرّقلأ

 يناّملتف موطرملا ةيماح ناك ناثئمزالم ةبترب طباض وه اذاف هلع تدصتف

 تجرخأف ىلط ىف تاهجلا عيجج تدصق ةفيلألا لسر ناب ينربخأو مارك الاب

 ةفضلىع اهعضالةرذلا نبدا زارع ءارشن ينك رد هل تلقو تاهنج عضل

 لاملا هذه ىلع يندجو ةفيللا لسر ىتتك ردأ اذا يتح اهنناج نللجا وزبللا

 رهنلا ءطاش لعابعضوو ةرذلا نم بدارأ ةرشع ءارشب حاتفلا دبع عرسأف
 دق نييك ار ثرصبأ امجطضمم تنك اني ىلا ةوعض قوااهناجت تساجنو

 انين أم-ماجج الّممف ىوحت بوصم أمرصلو ىنف كتل اخانأ
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 بودملا انتهجووةالفلاطسو اليم نيرشع وحن انرساموهفلخ امهدحأ ينفدراو

 ثاثلا يضم يتح هلك راهنلا نيرئاس انللظ اذكهو رجفلا رفسا يتح يبرثلا

 كانهو ةيونملا نافدرك دودح ىف ( هليكرش ) انئلب ثيح ليللا نم لوالا

 ضماملا نإللا نم ابناجانل اومدقف ”يحاصل ءافلح بارعا ىلع افوي.ض انلزت

 نارظتنمانا الاّقف انريس عباتان أيه يحاصل تاق دغلا ف و ةرذلا نم ازيخو

 مالكلا اذه نماعرذ تّدْضف كلثمنيراف ساناب ات ايل نامر دما ىفاهانكر تن يصخش

 شيواردلائب رثعاذا رءالاحاضتفا نم ينو“ ترمظأو رفسلا ىلع مح يف تذخأو

 ايناي لف نامردمأن منيمداقلا ظننت مايأ ةعبس( هليكرشش ) ىف انفأو ىلوقل ايغصي ف

 هفلخور أم ىلع كا ار صخشأا اذافخوكلا مامأت لج نماثلام ويلا ةحيبص يفو

 0 بوثعل شح ةبتك نم يطبق وه اذاف هيف رظنلا تنممأف دبع

 تامالعو يخاص و ىنايحو هنا نع لجرتف هيلع مالسل تمدقتف يشاعتلا

 دقو كدَقف ةفيلملا نا الئاق مالكلاب ينردتا 3 هبجو ىلع ةءداب ةشهدلا

 نال ةهجلا هذه تدصق يا هل تاّمف كبلط ىف تاهللا للك ىلا نابكرلا ريس

 نأ ىلع هتفاحتسا مث تامهمرد هدفر نم لانأ نأ وجرأ ادق ابدص اهم يل

 مثىمالا اذه نم ايش ركذب ال نأ فل ناكملا كلذ ىف ىليا هتيؤر ربخ مكي

 امب امهئربخاف يحاص ىلا تدعو نافدرك ادصاق هريس وه مبانو تفرصنا
 يلا ىناعحرت نأ اماو ةليلا هده يف زف اريدت لا أمإ امل ت تاقو يطبشلا هب هب ينأبنأ

 امد تفلت اناس لف ملام ريسلا يلا ليبسال الاف ءارضملا ةعرتلا

 ىتداعاب .ايضر ليصالا ىفو رابثلا كلذ تيضقو ءارشملا ةعرتلا ىلا ىاجلا
 3 الم ريسلا انأدت او هنلغ اهدا ينفد 3 و امهخيجه ايكرف ارضحلا ةعرتلا يلا

 هيف تسر يذلا ناكلا دنع ضيالا لينلا ةفض يلا اناصو ساغلا ىفوراملا



 « اهم

 تدوزتو هب نوناتش ةرذلا نم ءيثب اهم دوعال ضيبالا رحبلا ىف ةبرق

 يعموةنيفسلاانبكرو لصبلا نم اليلق تذخأو ففوملا ةرذلا زبخ نم ءيشب

 انمدام امهفرعم مدل هاظتلاو امم داعت.الاب يىنايصوا دقو نايارعالا

 ءاعولا ريغ يعم سيلو اتش لصفلا ناكو نامرد مأ انردانف ةنيفسلا ىف

 يعمو(سعرم ) ةايسملا ةسفيفخلا ةجسنالا نم ةءالمو ةرذلا زبخ هيف ىذلا

 سالما كا تتطنمت دلل نم ةّمطنم ىف امتعضو ايزيلكتا اءنج نونالث

 تلمف ءارضملا ةعرتلا لحاس يف ةنيفسلا انب تسر لايل عيرأ ةريسم دعبو

 وحن انع ديعل ءىطاشلاو يفارت غلب داكب ءاملاو ةنيفسلا نم تازئو دازلا ءاعو

 0000 1007 ىراا نم نافرس ال امهناكن ايبارعالا ىسبتو اتم هايس
 ةملظم ةباغ ىلا اناحاف دربلا ةهش ترم قورع ىف مدلا دمج دقو ءاللا

 كلت انيضَتف ىراوضلا رتاسوباذلاو رولا امةيئاوتتو دسالا أهف وأزت

 نا يلالاق ”يحاص نأل عابسلا ءافتاو اهم ءالطصالل اهاندقوأ ران لوح ةلسيللا

 مو انافجا انل ىركسلا رزي مل ليللا ةدم انيضقو اهنم برتقت الو رفتعابسلا

 يرثلا ىلع عجطضل

 ةهج ىلا نيهجتم ةاغلا قرتخ انمادقا ىلع ةثالثلا نحنأن رس ةادغلا ينو

 انعمسف هلودس ليللا يخرأ ىتح ريسلا ىف راهلا ةدم انيضقو ىبرغلا بونجلا

 ةريبك ةيرق ىهو ( ءارضحلا ةعرتلا ) ةبرق ىلا اننصو ثيح بالكلا حابن
 تاخدف ةبرخ خاوك اهلا انيهتاو اهانرداغ مث ةمسن فال 1 ةسخ ءاهز |هناكس

 لامجلاب اهم دوعي ى ةبرقلا يلا رخالا بهذو اهدحأ يف امهم دس>اووالا

 يتح تءجطضاف خوكلا باب ىلعهعضوو كوشلا نم انصغ مطقام دعب بهذف
 ايهايطتماف نيلمجم برقا ىلا بهذ ىلا انبحاصءاج ليللا نمريخالا ثلثلا ناك
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 كادفي

 اممم ىل عفدف ةدبابعلا ةليبق نم ىلع اص املا همسا صخش عم ىزيلكنا

 اهرمأ ىلع ادحأ علطأ ملو هينجداملا تذخاف ةيناثلا ةنأملا لاتغاو هينج ةئام

 دمنا ىناربخاو شدابكلا ةليبق نم نايبارمعا ىنءأج كلذ نوضغ ينو
 ىتدعاسءاهاصوأ ذئتَة و دودحلاةظفاحم ليك وو الاةرهاقلا ظفاح اشاب سهام

 ةيرصملا دودملاىلا يلوصو ىدل هينج اتئام اه ردق ةافاكع امهدعوو رارفلا ىلع

 نفسلاىدحا ىلعنام ردمأ نمزفاسناناىلألا رازتلا ينك يانلوادت لادم

 ينام ةريسم نامرد مأ نع دعبت ىتلا ( ءارسغلا ةعرتلا ) نيفصاق ةيعارشلا

 || بونجلا ف (هليكرش ) ةهجدصقت مث ضيبالا لينلا ىلع بونملا ةهج لحام
 نافدرك مياقا ق رتخنو كانه نم لاما يطمن مث نافدرك ميلقِإ نم يفرشلا

 |بقرتخم ىتلا (هضوب ءارعص ) بونج يف نوكن ثيح لاوشلا ىلابونملا نم
 افلح ىلا لوصولاب انريس ىهْش و لامشلا ىلا

 نجم ا ريس ةلخ ص نيثالث ةريس» ىعدتسا ناك ءارحصلا قارتخا نا ىلع

 نافدرك تاهجو (هليك رش) ىلا ءارننلا ةعرتلا نم ريسلا ةفاسم ادع ثيثملا

 نم يصالخو ىتاجنل ةلفاك ةّمشلا نم اهيفام ىلع ةلحرلا هذه تناك دقو ةيلامشلا

 هذه نوفرمياال نيذلا'ىئناعتلا لابو ةكردن قل نمل ابي رئاسلا 1

 ربرب لع رم ىتلا قيرطلا ين نيرافلا اورئأت نا هن 4 ام ةباغو قيرطلا

 اهوح ىتلا يراحصلاو

 يلادهمت نيفللا نييباعالا كنبذ عم رارفلا ىلع رشا ثسحا انو

 تكرت ةيرصملا دود آلا ىلا 0 لا لق دومنلا نم عش ناذخأ.ال اني

 اندم تنك اهينج نب شع وح تمفذو هينج ةناملا نم, هنن نيس قاثانل
 ةهجىلا بهاذىنلا يتائاءا تلقو رارفلا ماب ادحأ ربخأ لو راجتلا ضعبل اه
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 او يردملا لضارسأ تققو ةعاجلا كلت كضو ىلا دوعتسو .ناثزد مأ

 ىلاهأ نا لصاملاو تائملاب دمتموب لك ين تايفولا تراصو ةريزملا يلاهأ نيب
 يلا نوقابلا بهذو مف تشفن ىتلا ضارمالاب مهفصن وحن كله ةريزجلا
 اهانفصو ينلا ةلاخلاب مهعرأ نص

 موطرخملا بيرن رك ذ
 نرذلا ىف انعج موي موطرملا ىرسا عم ىشياعتلا ا ناك

 نبك ايم ءارنعألا نمل يقبو نامرد ماب ىكبلاو موطرملا ةرداغع نع

 شواردلا !رضاردبلا ةر زإللا ندم بيرخت ىلعىشياعتلا مزع ألو موطرملا يف
 باشخالا لمحو امونكس ينلا ل زانملامدهب موط را ىف نيك اس اوناك نيذلا

 لزانملا نم قبب ل ىتح موط را بارخ 7 اذكه و نامرد مآ 58 مهلزانم

 قئادملا تيقتبوةناسرتلا لامحينكسل تي ةبا (ةناسرتلا ) ىلاوح رود ةعضإ ريغ

 ةبكاشا ابنم بلجتو اهتالوع لاما تيب عينه ةرصاع رهملا ةفض ىلع ىتلا

 ةيرادنكملا ياريس ةقبدحهسفنا ىشباعتلا ركتحاو نامرد مأ يلا تاوارضملاو

 صتخاو ةريبكلا موطرجلا قئادح ىدحا ىفرش دمحأ بهو يدبلا ناكو
 تراص مول را فا لصاملاو كيلوناكلا ةسنك ةقدحن في رش ةفيلخلا

 هلل ماودلاو الالت 30 واه زانمو انتل ارخ
 0 ل يا

 نامردمأ يف يل انك

 هينج يتام اشاب ىمهف نائثع ىرمص ىل ثعإ ةبرجه ١9:8 ةنس لوأ يف
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 ةربزجلا 2 يتلا ندملاو ىرقلا ا تررخ ىت> لسحالا ترتذا امو

 نامرد مأ يلا رهنلا اوزاتجأ يتح ربلا ىف اوراس نيذلا مهنف ضرالا نوطب ىف

 ةيعارشلا نفسلا ىف راس نمو قراوزلا باحأ مهلع اهضرف ةظهاب ةرجاب

 ةيعارشلا نفسلا باكراةيلصالا ةرجالا فاعْضأ ةرشع نع لال ةرجأ يدأ

 موطرحلا تايربدم ناكس مهو نامرد مأ ىف البلا هتاه ناكس عامبجا دعبو

 لءج ثيح ةقرفتم نك امأيف نامردمأ يف ىشياعتلا محزن لغوزيفو رانسو

 مأب ع / ىلا مهيشام تكلهذ مهدحو ةنيدم 4 هبرق لك ناكس

 ىعاورمأ (ىلاضف مأوبأ)ةدايق تح هلاجر نم ةءرس يشرعتلا بدتناو نامرد

 هذه تررف' ىشاعتلا ه» صام لاثتما نع فلخت نم ىلع اوضب و يرثلا

 ضرالا تن ةءورخملا تالصاملا ىلا مميدنأ الاجر دمو ير لا نم قيام ةبرسلا

 اممم ءيش ىلع اوقب لو اهوبهنف

 ةورو انوكسو .ةعد .ترادوسلا يلاها رثكا ةو زا ناك - نإ
 بابسا ربك ا نملمعلا اذهءاجو ممتورو مهتيشام اودّقف لاقتنالا اذه ببساو

 سوفتلااندابأ ناتللا "هاو ٠.5 يتنس ةعاجم هو نادوسلا ىف ةعاجلا يشفت

 دالبلا انرخو

 نام ردمأيف ىثياعتلاا بصر عتسا لزانملا كلت ف قئالملا هذه رارّمّدسا دعنو

 ةلوازا نامردمأ ةرداغع نيعرازملل نذأرورشةعضب ىغمدعب مكة ديد عتا م

 اهوعدوأينلا مهال_صاح اودجي ملو مهدالب رامدلا مع دقو اوداعف ةعارزا

 يلا اودوعي ملو ةءارزلا مسوم اوماقأو ملاح تءاسف ضرالا نطن ىف
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 ةبوقعل هبقأعي م هنلكلو نيدلا لاك ىلع 2

 نيدلا لاك قفنا لاير فال ةمرا نم رثكا لمعلا اذه تامفن تفابو

 تئاكراو يراوملا نم هذخأ امادع ةيصوصملا هتاجاح ىف ابلج

 دونملاو هل هر ملا نيدلا لك ةليح ىلع ةفياخلا فوقو دءاو

 ةيدبملل ةوعدلاب ابتك ماطعأو مدالب ىلا ةدوءلل ةبهالاذخأب هعم اومدق نيذلا

 ليبس ىلع أيش ىنيطعت نأ كنم ديرأ ىلا نيدلا لاه هل لاف مرعادول جرخو

 يضاقلا هئم بلطف هبيج ىف اهعضوو ابلبش دخاف هلعث ىشاعتلا هاطءاف راكذتلا

 ارامحو راوج عيرأ ه ةالما لبق ؛ لف اهبحاص يلا لعنلا در ىلع دما

 ماطحنم هكلما اف [6 نيدلا لاك ىنم باط ول هلوح نأ يذاقلا لاق مث م

 اهغلس نا لاوقالا هده نم ىضاقلا دصقو ةفيللا لعل 4 تدتفال ايندلا

 اهنمو نك اوس ىلا هؤاقفرو ندلا لاى راسو هن هت دادزتةةفيلخال نو رضاملا

 : ١ ةيدتحلا راطقالا ىلا

 رب_زحلا دال بير
 ( ليرد !ءايلهأ دمحو)

 ناكس عيمج ىلا امام سمأ ىشياعتلا ردصا ةبرجه ٠٠٠4 ةنس رخاوأ يف

 ةهج نم ربرب ةيربدم دودح ياو ةشيملا دودح ىلا موطرخلا نم ةريزجلا

 دعوت ونامردم ىلا ةدافولاب بونملا ةح هدوشف ةيربدم دودحو لاهثلا

 الجأ كلذل برضو نامرد م أ يل تأيو هدس , هلزتم مده و هراد ف يب نم

 هال مم ايمو ةرركذلل سلا نه بجو رهش رخاوأ وه

 ةنوديملل ابراحم دما دعلجالا



 ىشداعتلا مدتحاف لاتمم بذاك نيدلا لاك ناب هاخاربخاو نامرد ما ىلا داعو
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 فالخ نم هلجرو هدب عطش مهلا زعوأ 6 اوتفاف ةاضقلا ىتفتساو ىثاعتلا
 سمالا ىذقناو رمي مدقملا يفوت يلاتلا مو لا ىفو قوسلا يف اعطقف

 رويتلا شيقو لمت لبق ماج نيل لاك نال
 تدفن ونوسبكلا ةئيع لمت يف ىو نسج ريتساو كن( نابل ونال

 مالا اذمل ىثيامتلا متها ةداملا هذه اهنم ججرختست ىتلا ةيوايكلا داوملا

 نييدبملا ىلع مهمودق اين انركذ نيذلا دونملا نم نيدلا لاك يعدي لجر ماَف

 داوم ىلا جايتحا ريغب نوسيكلا ةنيجي جارختسا ىلع ردقا يلا يشياعتلل لاقو

 ابجرختست» ىث يأ نم هل لاقو لوقلا ا.ه يئياعتلا سف تدفن ينلا ةبواهكلا
 داك غايفرصأو موطرخلا رافك ماظع ىهاه هل لاتف تاومالا ماظع نم لاقف

 مثرادلاب ابقرحاو موطرخلا ىلتق ماظع نيدلا لاك عم لمعلا زاجنال مزلبام
 شبت مث ءاملا اهياع بصو ةريبك ضاو>أ يف اهعضوو ناوهالا يف اهةحس

 مث يلتقلا ماظع ىف عنصام لثم مهماظع يف عنصو موطرملا تا وماءامدم روش

 ناديدلا اهنم تدلوتف روبش ةتيس ككرتوا ضاوحالا لع باونالا ٠

 اهنم ةنتنملا تاورلا تدعاصتو

 ءارسعالا نم عمج هعمو يشباعتلا قيفش بوعي ءاج روهش ةتسلا دعلو

 اولاليف اسما طم لكلا حتاورلاو تدلون ناديدلا اوارف باوبالا اوحتفو

 تافقأ اذاف لمعلا حاج اتمالع منا ورلادعاصتو نادي دلادلون نا لاتف نيدلا لكك

 ةءولمم ضاوحالا هذه ثد>و اهدعب تحتف 9 ىرخا روهش ةنالث باو:الا

 بوب م شوطرخلا قابعضول ةرشاعو دْحْؤَت يبل نوسكلا ةئيجعل

 ل ا ا

 نا... ناووسلا هد.
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 ل هرشع ى ةداعتلا هاطعاف نامرد ما ١ رد اهيحأ نم م صاص)ا جار خت سا ىلع

 نم اردق هحئمو للا ددعو خفنلا ثيل 1 0 همزاب ام دادعأب د سعاو لاهعلا

 ف أمعضو تاقأ ضب هبدل عمتجا اذ هلا ءارشب هن راق يصوب دخأف لاملا

 ةراحألا ا بوذب يتحرانلامرضامهةراجملا اًهوح عضوو رونتلا

 بوت ىتايف لمعلا ةجين ةدهاشأ يثياعتلا اخا بوعي يعدتس ذئنيح

 ةأخا غلبيفار راد> الا نم لاحت هنأ 8 هيف ةراحملا طسواب انا ص“ اصرلا يرو

 لاماو يراوإلا نم اياطملاب رمت مدّمملل صايف ىثباعتلا
 نا ممل لاف هلوح سانلا فوكتو ربنأا يثباعتلا دعص موب تاذ ىفو

 د 0 هل حر خشسا لع هلع نع مدقملا ناب هريخأ مسد هلع هللا يل ينلا

 صاصرلادو>و ناي :هربخا مال لا 4 00 أملك[ مدل مف هيفكد ا

 مالسلا هيلع قدبملا تامارك نم ةراجملا فوح ىف ْ

 ناك ىذأا صاصرلا رمم مدّقللا دف ىتح روهش ةعضب ضمت م نكلو

 هنا اء فهسساوح نمنيثثا ىلاهتيقارع ىشاعتلالكو 9 ءئش اتا لف اهريغ هل

 اوناك هل هنوعيب اوناك نيذلا سانلا تال جراملا نم صاصرلا عاتب ناك

 نم هبكترا امو هن ايس هل دعو رمع مدّقملا يشباعتلا ىعدتساف راجحالا طسو

 هل لاق مث 4 ميد سه ل شنلا ردهنع ليام نا رمح مد هلا هناجاف نتعلا

 تس كاربخا مالساأ هي هيلع زنقخاو لجو هيلع هللا بص ىب هلا نا كف الا

 | ماكراتماق هيدبلاىوعدذإ هل لاق نأ دازو ربنملا ىلع هن هافام هل اركذم تيكو

 ظاتغاف بذك ُُ بذكا أك ةيدهماف ريخلا اذه بذك ناف رابخالا هده لثع
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 ا و 0

 كا دا اا يع 3

 « ه١

 بنار لقاو مسهْنم دحاو لكل يثياعتلا تالاير نم ايربش لاير ةنام لمعلا

 تاللابرة شع لماع نيا

 لازخلا رجب ريدم كلي نقش تن م

 موطرحلا طوس لبقهنجسو كب نتبلرابخأ انرك ذ

 ةلاح يف نجسلا نم جرفن هقالطاب يدبملا ىمأ موطرملا تطقس الو

 لاقو ىشاعتلا ةفيلخالهسفن مدق لاطاهب تدتشا الو ةجاللاو رّفلا نم اهل ىتري

 ةزئاجي هلرمأو هيلع ينثاف نوسبكلا ةنيجمي زيهجت ةعانصم ف عأ ىنا ه

 | نيطالس يصوأ ةافولا هتارضح املو كب نيل ضرع ساهل لو

 كيلوناكلاءابالا ةوعدب ترصنت ةينادوس اهلصأ ىتلا هنأرصاو هين لع اشا

 نيتلبإ هنم تقزرو كلب تبا تجوز مث

 ىز يدنفأ نسم هنأرما اشاب نيطالس جوز كب نتبل ةافو دعبو
 نوسبكلا ةنيحت لمع يف اهجوز دعاس ناك يذلا

 نامرد م رداغ ىتح اهظع ءانتعانيتنبلا يصاب اشاب نيطالس ىنتعاو

 .صاصرلا جا رخخساو ىلعحارر بع مدقملا
 نم لجر مى تثاذ هءاح صاصرلا نم ىشياعتلا نزاخح يفام دش ل :

 موط رخلا ةشدم ىلع فات ةذوءشلا, روهشم رم مدقملا همسا نييلعملا

 ساحنلا ل وحن يتاودالاءارشل لملا مهنم بلطيو لوقملا ءافعض ىلع لاتحمو

 أايهذ صاصرلاو

 ردقا يننا ىثياعتلل لاق هذاكاب نوعدذن ال اوراصف نئانلا كف ىع دفو



 بترو ل.علا اذه مامت ال ةلئاط الاومأ قفناو بو مل هيخأ رظن تحن |,اعج ظ
- 0 

 ب نع“ يش جب رختساو يجاغدرب براج تدححلف ةرييك نى مااور هلال

 ترا اون عضل دو رايلا َج رختساب مج ا ىحاغد 1 فكن و متنلا نم ةحاف

 تاماف عقرشو دورابلا نء ٌوزج بها ذا هلت رشابب مدي تاذ ناكامسو

 نزاا ربظأو ىنشياعتلا ءاتساف املاردج فسنو رادلا قرحاو هلامتو يجاغدر

 امقدو ءالشالا عمج ىمأو ةثداملا لحم ىلا بكرو

 ل يف هعورش ىدلو يجاغدرب ءاضرتسسا يف يلاغتب يشياعتلا ناكو

 ةمدخلال انالغو يراو>و هتايظم نم ةيظعو لاير ةناسحل هش دورايلا 0 ل آذآ

 هلام 0 ادع لاير ةءام ىربشلا هنتار لعجو

 18 تامنملا رجش مذ اهلا اهنم دورابلا جرخت سب ىتلا داوملا امأ

 دورابلا رم روش لك يف عر ناكو دوماملا تربك و دورابلا

 نيبرصملا ةلدايصلا دحأ فاكو دورابلا حلم ججارختسالا راد أشناو

 ايف لمعلا
 ةامسملازوسيكلا يف عض ون ىتلا ةعقرفألا ةداملا لمعل راد تئشنلا كلذكو

 لازغلا رحب ريدم ( كب نبل ) ىلا هيف لمعلا دنساو ( نوسبكللا ةنيجم )
 موطرملا يف ةيماملا ءابطأ دحأ ىز ىدنفا نسحو

 شرولا ) مس ا عسيججلا ىلع قلطأو شوطرملا لسل نر اذاضناا تكشنأو

 ىثياعتلا وذا بوقمي اهلك اهياعفرشملا ناكو ( ةيبرملا

 5 ءاسؤر باور تناكو ) ةيامالا تد) تيمدم و ةحعاسالا لغفط رادتديشو
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لع هصرعو دورأبلا
 0 ىذلا ميتاعذلا 

 كحسو حاجنلا اذه
 ٍط هلل 1

 ا ريم 7 كنيرت 30- نيكر تب د عر اوب  ول

 هت وا 1 د دخولا ذي حبو



 كا

 ] سو هيلع هللا ليم ع تايكس اذإ 600 دومتلاا يف شن / ْ ا

 ٍ كسل هاك رض اثنا و تعمد يدوملا دمع يف تءارض ىلا دوقنلا عمج صاف ١ ظ ١

 أأ برضو ساحنلا نه وخآلاو ةضفلا نم هفصن لعجو لايرلا عون نم دوقتلا || ٠

 || (لوبقم )ايف بوتكم ارئطرخألا ىلعو( نامرد مى برض )هيهجو دحأ ىلع ٠ ا
 || لايرلاراص ىتحىغفلاءزإلا ضيفتتت سمأي ةنس لك ينناكو لوبقلا لابرلا ىمدف |
 ساحنلا ةرمح هب نوريي يذلا ءالطلا الا ساحذلا نم هلك ١|

 ميم نم رثك | يوان ال ؤاض ' دحملا لايرلا اذهةميق تطبه دقاو

 بهذلاه-سفتل ر كتحيل كالذ لك امرض ةداعا عنم دقي ةييهذلا تاكوكسملا اما ْ

 0 ريغ هن نولماعمب ام س أذل عدب الو ةضفلاو

 ةناحم رضلا ءاشلاو تاك وكسملا برض نا لهي نكي ل ىشاعتلا نإ لع

 طايخ يف اطخ م.ضي ال ناك نايلس دمحأ نا انرك ذ يذلا يدهملا ماب ناك |
 هعضو عش كرت / ىثباعتلا نا لصاملاو هعص و هل هاا رودص ديالا ||

 قرا وةريخدللرا ا

 عصوو 20 هئيعس اهل ةفيفط تاور مه 0 تاناخهبللا يف

 ديال هددنع ينلا 0 دورابل نا:ى ثاعتلا 6 6 هيف 0 دا وما

 لمعلا 0 0 دورايلا جارختسا ) ىجاغدرب ىرتعد) ةيثبا 0 :



 ْ ةرادا ءودس 000 3 5 ََى 0 نم هنأ 0 ةلأ اد 6

 ىلا

 هنم برش ناو نيا ءاملا يف ىرصملا هاقلاف همعط قوذدنل ءاملا يف هّملأ هلا

 بارغتسالا ءادبا ين ذخاو هنم برش داع مث ىلوالا ةرملا يف برش 6 هلبق

 حرط نانظا تنك يننالاقف هلبق ب رشلا نءهعانتما ببس نع ىرصملا هلاسف

 امحلصإ ىتااةعمطالا هل فصي ىرمصملا ذخاو ررض هنم دلوت اعر نبالا يفركسلا

 هنع فرصلا مث ركسلا

 أهلا ببحم ةشياعتلا ةليبق ىلا يشياءتلا هبتك روشنم ىلع تملطا د 8

 يلاهأ ناو رقلارجشو ركسلا نم لابج اهيذ اداب تكلم يننا هيفو هيلعمودقلا

 | را ىلا مودقلاب اوع راسف يديبع اوراص ( ةءالإلا) ) مث نيذلا دالبلا هده

 هاسا نم مكرطو اوضو رك رجسشو ركسلا' لابج نم رفوالا بيصنلا

 نجبلاو ريملاو لويخلا وبكرتو ةنالجلا
 رجشور كسلا لابج نع معاقالنم نولاسي اوناك نافدرك يلا اولصو الو

 نبذلا نيلهالا نم تائم اولتقو ناذدرك ىرق رثاس اوبمم ومهيدبا اودمو رق

 نرجامملا لمف نم اورئاتنال ممل هباوج تاكف يناعتلا ىلا مهتمالظ اومفر
 ءالؤه يلا هوب. الو ىلاعت هللا نم م لحاما ل و ملكا وجا مال

 هللا وه ىتيمملا لعافلا ذا نيرجاهملا

 وثياعتلا ةناخيرضرك ذ
 عون نم تاك وكسملا نم اهف برذامو ىدهملا ةناخ رض ركذ انفلسا

 (يدهملا صاب)ءارغطلا ينو( ةرملاىف ) هيلع شقت يذلا لايرلاو ىرمدملا هينجلا

 نالدع ميهاربا هفاخو لالا تيب نيمأ نايلس دما ىقاعلا ل زع الو
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 سالملاو تاوقالا مولع عزذوومار 5 الاوةوافحلاب

 ْ ازماحناكو ىثياعتلا ميءز(فوخ دم! يلا زغلا) نيمد اهلاءالؤه ن نر ناكو

 ْ: هلوصو ىذل ناليحلاو ليهلاب هدعل ئياعتلا ناكو ةموكملا نعد ةغااغلا ةعرلا

 هنومو مدا نامع را راب اخ 3 3 قه ل دوءاسوهدعوب هلفو 7 نامرد مأ

 || ركسلا وانت ةقيرطو رقلاو ركسلا بح ةشباعتلا ةليبق تناك دقو اذه

 ْ زملان زواكأ ام هواطأيو ةريشط امطق موردك ١

 ْ قى نولدتشت ١ نيذلا نيب رصملا دخلا هدروتام يي تاكنلا نمو

 ْ ةئيعت هفلك ل / ناك يذل نامءيازلا ْن !كلذو ىثباعتللةريخذلا لمادم

 || يف ازلا لزنم ىلا بهذو لمعلا يرصملا من ةريغص ةرادغل شوطرخ

 أ ركسلا مطقب اوم اريك ًامبط هل مدقو ماركالاب هاقلتف شوطرألا هلمفديل
 أ| نم نالكأب اذخأف بيلملا نبللا ! : ةسخ 1 هش طاع

 ْ د قفاحو 1 لاك 43 نبلا ْ 0 || 0 رد 1 1 ف 7 |

 : لاذ 17 نيللاو 008 ١ ع تعفلثادؤ 44 صم هب ' حاصف نيللا ءانا ىف هامل و وكلا

 لع ةمالع ةنكازو هبل زه من ىازا تكرف لمقال 1

 4ه>و لع داب بضنلاوهل لام هقذ هل لاقو ٠ ْنم ءللا ءأنا ىرصللا هل مدعف نتا

 ءانالا عضو من 1 هنم ب رشف ءان الا !هلوانو يردلاب رشف يلق هنود ىدح 0 ْ ١

 نحن امأ(«يشلكناّاب نوريبخ متانييرصلا رشعماي هللا لتاق )الئاقددب نم || ا

 كَ دو و اد_ه لثم 0 هراسص) نيللاب ركالا 0 نا فرع الف ْ 1

 لاقوركس هنمداعو هن يلا لخدمأ باننرالا ررظاف مل لاذ ءاملا ف هانيقلا 0



5 » 

 مهاف ىدنمملا دالوأ أمس الو امل قر ةلاح ْى اوراص 0 يدهلا براقأ

 ةف-صو نع ملا زدحعلام رهفلا ةرارصو شعلا 1 نم نوساق اوراص

 ةايبق رافنتسا ىلا يشلاعتلا ةعزنع تهجتا ٠م.ه ةنس طساوأ ىفو

 ةبصع اذ نوكيو هدضع اه دشيل روفراد بون> يف اهرايد نم ةشاعتلا

 لانيل ةراقبلا لئابق فلأتب كلذ لبق ناكو هتوربإ ةم_ضاحلا ماوذالا ماما
 نيثالث وحنالا ةثيامتلا هيراقأ نم هعم نكي ل ذا ةرزاوملاو ةيبصعلا ايازم مهنم

 الا ءاخأ وزوتساو ةريطخلا لامعالا ممالوو فئاظولا ملل ركتحا الجر

 تاملاءاخأ عراضي حبصأ و ريش د وفن د راص يح 4 اكلم ينك ارش وب وعل

 ربدملاو شيجلل ماعلادئاقلا اذه بوعي راصو ناطاسلاو كلا صاوخ لك يف

 هلأ ركل ر ومال قلطملا

 ةثداعتلا ةليبق رافثتساب هرصأب روفراد ىف مدا نابع ىلا يندامتلا نتكو

 ىلع اهذن اناطلسو امظع اكلم راص هناب اهرب ةليبقلاهذه ءاسؤرىلا بتك اك

 | ةليبق تمسشاف ممدضأعل ةد.دش ةجاح ىف هناو ةينادوسلا راطقالا عيبمج

 01 الا واد ةيلئاتردابملا توجو يأر امهدحأ.نيمسق: ىلا ةشئاعنلا

 001 ةنداصلا فا رْط نم اكلم كلن لف نمد ريخ ى ريال الئاَؤ هضغل قيظأ

 هاك لع لرد بهذي مويلاو سمالاب انناربظ نيد وسلم نك ك انعم

 ةكام ىلا اوحزتو مرايد ءالؤه رحه ًُ هنو ربح ىذ يد انشا عضلو

 رخآلامسقلا عاصناو ىثياعتلاب قاحالا ىلعرايدلا نع ىأنلا نيلضفم ( ىادو )

 ءاهزاوناكو نامرد مأ ىلا أهنمو روفراديلا مراد نم اوحزتو ىثباعتلا بلاطأ

 || مهاتلتقنام ردوأ اوناب يتحةلئاط الاومأ مهما دّقتسا ىلع ىشياعتلا قفن ًأدقو



 ا

 ردهمتاب مدأ لامع يلا ارم ردا ىذلا ي ثاعتلا ه>حو ف كاكا 6 هه>و ِق

 نافدرك ىلا روفراد نم

 شج يف ةزيرج وأ هيلع فحز ردهمتلل تفاح , مدآ ناهنع ناك انو

 ميأدسب قو 9 قفردملا ضرع 27 هريس لن وضغ يفهنكلو مص ع

 مدا نامثع ةماقا لحم ( رشافلا ) نيدصاق مهروس هءاحصأ مياتف ةريس

 7 نجلا عم وه صارو انيق اهدا لعج نيمسق هشدج م يذلا

 م اءعجرشن مدأ ناءع عم اومتلاو نيمكلا مقوم اوزاتجا قد ةزيغ نا شح

 لوكانلا كيمو ريغ ددعمبم .طمسف نيران نيب اوراصو فلملا نمنيدكلا

 مدا ١ لات لاز امو. ن ديفك اهل مهنم لتقو مدآ ناثع مهرث أف رارنلا لايذا

 تامحو (هشيرىب أ ةكلمماوتلو روفراد دودحاوزاتجا يت ٍة> نيمزمملل ارت 8

 مهرايد روفراد لاه ردع ةزيمج ىلأ ءارزو نم ةعاج سؤر ىشاعتلا يلا

 تراصو داليلات رختف شواردلا ماما نماهب | ويمتلا برغلا كللامم ىلا

 مدا ناهعحبصأو جارجلا ةبابج تعطقناو نك اسم الو نكاس اهيف سيل امَتل

 ىتلا لابملا يف وزذلا يللا هماتها هجوف تاقفنلا ىلا ةميظع ةجاح يف هشدجو

 هتيماح ةوقواهتزق لعاب طخ يقرا

 ةفياسا ليست
 ىتا ةولا يدها براقأ نم تاسو هبرظانم ىلع 1 عقال

 نادوسلا دالب لك ىلع ناطل_سلاب درفناو كلملاب وه دبتسا مهذبا ىف تناك |

 أاصوصخ امهم ٍّ ال اراص ىد فرش دو وح لعنيتفيلكا ذوف تيفار ظ 1

 ناش طمباوت وتلا نم ىرورضلا نادّتف ىلا هتلاغ تاصو دف ير م دمت |

 ينات نادوسلا «1ود
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 مث روش ةنالث اهب ثكفف ربرب ىلع ىثناعتلا هالو دقف ةجرق وبأ امأ
 ءاوتسالا طخ للا ةدحرق وأ ىفاو يراعبلا 0 ىازا هلدب لاذ هلع

 ف هذوف لع ءايضقلاو (ركوط ( نمهنقد نامع هعزو نكد يلا دوعاسو

 ب. هاقرا و

 ظ . روفراد يف ةزيجج وبا يدجلا روبط
 || برخوابلسو ايهم لئابتلا فنا روفراد يف مدآ نام مدق تخسر ال

 كلذ ن م صالملا ريغ مه مهالو اونأب يت 2 البق 0 نياهالا لمحو ندملا

 ٍْ ةرحش * نو ساحب نآك كم هلبسأ ماشا ند لحر مهنا رهظ نم مؤ ريزلا

 أ اذوعشم ناكو رظتنلا يدبملا هنا ىعداو(هزيجج ىلأ ) مسأب ىنك ىتح 0ك

 ظ ْ م ا روفراد ليهأ هعسأف قئافح ٍرظ ظانلا اه انضم تالايخ لمع لع ةردقاذ

 ْ هب اود اهناكس نم رشك هيلا لسنف اهل ةرواحلا كلاما ىلا ةراكأ تمارز

 ْ مدأ ناثعيللا ةعكوةبردلا تاهملا ِق هن ركسع ع شلح هلوح عمتجاو

 || همزوف ىشداعتلا( ىدوم ميتملا) ةدابق تح اشيج هل لسراف ميلستلا يلا هوعدب
 > اليبس ةاجنلا يلا دناَعلا دجو ىتلاو ايتالا دملو ةعزهرش

 1 داد.ءالاهنمبلطيو ةزيج ىبأ صايهماعي يشياعتلا 2ك مدآ نامثع ل اسراف

 يراني لد رآ ىذلا مد انامنع ىلا دادمالا كا واو اى 1 ادم 0 عانت رظ

 ربغ هب 55 نكي لف يشاع /ه راشد د) ةداق تح خا م ّة زيج ىبأ

 مدآ ناّثعو هزيج ىلإ نيب بورألا ثلاوت م مث ىدو“ ميلا دئاقلا بيصن

 00 ترحل اهني ىف ناثغ نع وارد لع رودي ةربادلا تناكف

 امدلا تقاض يذلا مدا نامثع بر> ىلع هعم ترعشو ةزيج ىبال اهلك ةدرغلا
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 (ركوط) يل اهرداغو هيخأ نإ |مياع فاختسا مث هلك ىلا داع الولا

 تمشراف نيدلهالا ىلع هنقد نامَع ةاطو تلقت خا ةي نا / و

 اوءربف مييلع اهنأطو لثب اوسحأ يتلا ةحدافلا هلام نم سعذتلاب مهتاوصأ

 فارحن الاب ماهنالاو لطملاو فيوسنلا ريغهنم اودجب ملفاوق الام نوكشي ةفيلملا ىلا

 تاروت ةدع هنقدنامء ىلع اوراثف ميهتسملا طارصلا ةداج نع

 تناكو همدقتس هنؤد نامْء ىلا ىثدأعتلا بتك ١.ع هع ةيرخأو ا يفو

 نم صخشف كلا مامز ىلع ضبق نا دهب اهف همدّقت_سا ةرص لوأ
 دلو ماركالا فونصب يئياءتلا هلبقتساف نامردمأ ىلا اهموربر. ىلا (ركوط)

 ىلا مهب راسف ةراقبلا نم لتاقم فالا ةسخداطعأ ىحضالا دع مايأ ءانقلا

 فال ا ةرشع يفةجرق ابا دم جاملا هفلخريس مث (فراضقلا) قبرط نعهلك

 نم لزم يذلا هنقافا اع لدن نادوشلا قرشاريما هناي ارسإ هملسوا لئاكلا

 ضيا فراضتلا:قيرط لع ةجرقونأ راشف داوتلا نمدتاوك لمحو ةزامالا

 تنكسف هلدب هتبالوو هنقد نام لزع نلعأ اهلا هلوصو ىدلو هلسك ادصاق

 دعبو . هلسكو عوصمنيب راجتالا قيرطحتقو لبسلا تنمأو تابارطضالا |

 (يكوط) لاهلك ةردانع ةجرائا اناس ناسا ردم رى

 ىلا هحرق وأ زاننف ةلسك ىلع قشدامتلا ف راقأ دخلا لغ دماح فالخةساو

 ةيملس تارباخم نكاوس يف ةموكحلا نيبو هنبب ترجو اهفركسعو(ركوط)
 هنقد نام ءىلا اهداعأو ةرامالا نع هلزف هن ةقثلا ىف ىشزاعتلا تايترا تبجوأ

 (بودنه) ىلا شيواردلا شويجتمدق ةجرق ىبأ ةبالو نوصغ ينو

 اودامف ممعومج تقرفو مهيلع اهتيماح تجرفن نكاوس ىلع راصملا تّديْضو

 اهيف اوركسعو (ركوط) ىلا



 « ا

 اوساالا لوقبال ةلماعملا 'ئس قالخالا سرش .هربظ ءارويوقتلاو عرولا

 هناف ايرمعم ناك نا هل ليو فلأو هدنع ةجاج هل تناك نمل ليولا مث ليولاو

 هتجاجوةناهالا بورض رئاس الاهنمىرب الو ةلؤملا ماتشلا ريغ هنم عمسلال

 اصخشانلخ يتح وملاهل امص دق هنا ةلجابو مالا فرطىلعتنناك ولو يضقتال

 ةودلا هرم سوفنلا يف نبه ملا نافوسغالو نيللا عيبه ناك ىذلا كلذ ريغ

 ٠ كد هيفخو

 راجتلا نم فولأ اهيلا دشب ناك هيلا ربرب لام تيب ةناما دانسا نأبإ ىفو

 اوناك لب راجمالا ىقيةملا مهضرغ نكي ملوناوصا ةبربدمىلاهأ نمنييرصملا
 لمحو ةمئابملانممهر ام ءاضقل ةراجتلاب اوع ردن اماو ةيدبملا ةوعدولا نيلايم

 ىلا رونلا بتكف يثياعتال ةموكملاا رابخا لقنو مهدالب ىلا ةيدملا ميلاعت

 نورتستب مهو ةيوندحلا ةموكحال داور راجتلا ءالؤه نا هل لود ىشياعتلا

 رونلا ىلا يشداعتلا بتكف لاما تيبلا مح نوكي نا بجنام لاما نم ممدنعو ةراجتلاب

 ةموكملا ىلع هعم مهنا لهجال هنا عم راجتلا كنلوا لا ومأ ةرداصمب هاي

 اهيلس ىلا هأ+ أمملاومأ ىفهعمط نكسلو هيلع ةموكحلا عم اوسيلو

 ةعضإ ىلع ضبقو نيد رصملا راجت ىلع ىواش.رارونلا سثو كلذ رثا ىلعو
 ىتلا مهلا اون | لع هؤلدلا يا طايشتلا مهماسجا قزمو مهبذعو مهم فالآ

 أ دراوم اودرو نأ دعب ةاجنلاب نوقدصيال مهو مهقلطا مئ الئاط ار دق نشل

 مهموعد نم را رفلابحو نيب دبملا ضغس ةءولمت بواب دال, يلا اوداعف توملا

 سارااه+و نم رفو( تيفوك ) ىف هنقد نام ىلع ةرئادلا تراد نا دعب



 ْ ك1

 داوقلا راغسص دحأك ةلقندب قملاو قلطأ م يشياعتلا قرش سم مالكب هاف

 ١.7 ةنس ىف ا يفونو

 ينأا لاقو عزج رضنحا امل هنا هنافو اورضح نيذلا نم سانأ ثدسحو

 نآلا امأو اهلا سانلا توعدف هلوسرو هلل ءدبملا ةوعد نأ نظا تنك

 للا ناو اهروهظب ارش نيملسملاو مالسالاب دارا ناطيشلا ةوعد اهنا تملع دف
 نيت دا_شلاب قطن منيف ايس نع فءعلو ىنمح رينا يادي هتنجام ىلع ىل د خا ٌؤيس يل اعل

 رب رب يف نيي رصملار اجتو يوافي رجا مهاربأ رونلا
 (فيرجلا)ةيرقددجوا هوبا نطوتسايروركد ىواغ. رجلا يهاربا رونلا

 ةعانصل الغتشم ناكو لايما ةعضبم قرزالا لينلا ةبج م ص رتل نع فحل ينل

 لزانملا ديني موط را ناكسا هءبو هقرحو نبالا

 لالغلا هبال هرويل ةموكملا هل هتمفد لاملا نمار دقلاتغا هنا انركذ دقو

 ةبترلل ازئاح نادوسلا نسل ءايطغا نم كلاذ ذا: ناكإ هبح ىلا لال[ بر د
 ىدبملا ةاعدب قا مث ةعبارلا

 اذه ىواشرإلا رونلا يلوربرب نم ريا د ىشراعتلا هفيلخلا لزع املو

 ةعانصب هلافتششا با ءوطرخلان اكس ىدل ا رورشم اذهرونلا ناكو املاء تيب ةناما

 ميظعلا و ربقألا عسم ةل_ماعملا نسحو قالخالا ةنامدو نبدتلاو عر ولان نبللا

 ريكلاو نينعلار

 تبلقنأو تافصلا هذه نع خلسلا ةيدبملا فظوم كاس ىف لخدالو
 دس دق ةمذلا برخ مثاغ ملاظ لجر ريغ هنم ىرتال تركو اهدض ىلا اراك
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 هاد ريكنلا ديدشلو هريس حيبش ىف ىلاغتو اهنم ءارب نع وا هل بسنو ]

 دمع كلذ دنعو هيلع مدقف نامرد مآ يلا ريذلا دج يعدتسل يشيامتلا لس رافأ| |١

 | ريخألا اذه عمساف دعس ىلعجاملاوريملا دمت نبب هيف مججاماع اساجم ىشيامتلا || .
 || كك 5 يف م هلا الئاق ءامسلا يلا هند , عفرو بحناو ىبف هيف هئعاطمريملا دمحم ٍ

 || نمو هركذ نع ملقلا يناجت امم نعاطملا هذه تناكو هلك اذه نم ءىرب ىلا 1

 ] حتف ربا ىلع يدبملل بتك هنا انركذ دقو انا هناكتراب ري رشا دم ير.اماج ْ

 || اسمن اماهلع راس ىتلا ىسلا بو رمغإ نيب رصملا ضا سمعا ةحابتتسا هل حبش ريرب ||

 ْ ظ ىلع جاحلا نأ لع ليلد لدا ةنسلا هده زاساعلا ف احاق كلذ نع شكلا هنم

 نع بغرامل ىعدا ام اًمساف ناك ول هنال ريذلا دمح ٍِ هنعاطم يف بذاك دعس || .

 ١ ررب ىفتايرصملا ضارمعا كتته نع فكلا بوجو يأ ر الوةئيسلا سلا ةنس ||

 نادصش بوّمعِب هيخاو ىثناعتلا نيب ةريدم باكذالا هذه نأ لع ظ ||

 هل ريخلا دمت ناك امو ىراقب صخش هتفيظو ىنهفلخيلر برب نع ريما دمت داعبا اه

 | دانسا نودب هلزنع ىلع مادسقالا نسحيال هنأ اوأر نادوسلا ىلاها نيب ةربش
 دعس لع جاحلا أمم هاف ىتلا لثم هيلا عئاظف

 ميكدلا نامثءةيلوتو ريما دمح لزعيم صعأ يئيامتلاردصأ مويلا كلذ ينو || .

 او ةشرل نا لا و نسراف ةئاسخ يروي ىلا راف لد
 هءانطابرضىذلا طعتلا تامدقم نم لمعلا اذه ناكو دصح نا لبق عرزلا ||

 ظ قابس ايف هليمش ىو ناذولا نأ
 قوقت هتلابج رابخاو هلامعاو يكدلا سنوي قيتشوبف اذه يكدلا نامئعامأ || '

 ظ هقيفش نع هان رثذ يذلا 1

 هنا ةمهت نج# مث روهش ةعضن نامرد مأ ىف ريخا دمحم ىف دقو اذه ||[ .



 #« و

 عباتف هأفسم ُّط وب أفقد ربح رطم اغا 0 طباضلا نمسك قب رطلا ىف تم 7

 ريكا أهف كاه روهش ةعسلةريسم كعل رابجز لصو يح هريس لئاتسرتسملا

 مادقالا ىلع لوريسل اوناك ثءح وفملا بعاتم ندم هومفار نيذلا 10 نم

 ةسورملا نارتتلاو ةيدئملا لايفالا هدو اشاي نينا فرس هود ةراو
 نوذلبال هوةفار نيذلا ذا رافسالا رسا نم رابجتز يلا لئاتس ةلحر تناكل

 ادع ساردفال ! ةنالث نم برق ارضذ "ىلإ ةضورلا ناريكاو ةس لا

 لايفا ةعضب

 لبق 11 حالا هللو هنالوصع رئاسو شرااو جاعلا ه4همع نوداج هيف

 دسعل نمو
 ٠ -عر# جيدة نرمي + تسس

 هتومور برب نم ربا دمحم لزع رك ذ
 هلالتحاو 2 ف ىدمملا هوعدب همانقو ريا د صا نع“ ناكام انركذ

 اهنع ةب زيلكت الا ةلجللا ءالج دم ةلّتد

 نعوا هارق ىوذب مهلا دبتساو ىدبملا مالو نيرذلا ءا مالا لزعيلا هماهها

 نيب يتلا يرقلا ن ونكسل نيذلا نييلعملا ريما دعس ىلع جالا يلا يشداعتلاوخا بوه

 3 لامعأ نم صدت و ىثداعتلا ىلا .ءوكشلا نم رثكد نا نامرد ماو 0

 كد ريا 1 ناكو ةعيظفو روم لك هيمربو مف ةي ريس حبشو ذيِحلا

 ىلع جاملا بوعي دعوو هعابتاو هبراقال ءاضقلاو ةبابجلا فئاظو كك

 ريخلا د ىلع نءطلا يف لسرتساو هدعوب رتغاف ريحا دمحم لدب ةناالولاب دعس
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 اوجاهو ) ةيروباللا ( هضم ناكم ف ةيماحلا ترعمتجاف ضعباأ رفو 000

 نوقابلا رفو اهدونج نم ريثك لتقو ةيماملا ىلع ةرئادلا ترادف شيواردلا

 ةونع رانلاطواع> للعاولوتساو مهبلع ةر لا شواردلا داعاف ( هيلفدلا) يلا

 مهاجاو نير يثك اماخ مهنم تاتقو شيواردلا ىلع ترك مث دونملا ترمبشنو
 ْ مرخاوج اوةللو ءىت لع نوول.ال نإم زعم اهوردانف هيلفدلا ع

 ) هوداللا (

 لئاتسرتسسملا لصو شيواردلا ةراغ عفدب ةيماملا لاغتشا نوضغ ينو

 نع ءاوتدسالا طخ ةيماح سحس ةيوندحلا ةموكسملا هتفلك ىذلا ةلاحرلا

 رابجز قيرط

 ةبج يلا أ, رط نا تدلع باديسالا اذه صصأي دونملا تمس او

 عيشاو ءاحرالا كلت ف لمحلال باودالو تابوعصلاو رطاخملاب ةءولمت را

 اشاب نيما لعمجنم نودادوسلا 503 ا ةريسم غلب قيرطلاةفاسم نأ مم

 اوضبقام دوسلا طظابضلاراذص نم اطابضوامك اح اوئيعو هونجسو هيلع اوضبقو

 نجسلا ىفهوجزو نييكساملا نيفظوملاو نيبرصملا طباضلا رئاس ىلع

 مجهورطم ميلس يعدي ينادوس طباضماتف (هيلفدلا ) لابج تابجيف مهئاقل ىلا

 ازئايب ايروتكيف ةريحبنم ةببرق ةهج يلا اوراسواشأب نيما قلطاو نجسلا ىلع

 ىرئاث نيكست رطم ميلس يبل لئاتسرتسملا دف كانه يلئاتس رتسملا اولءاقو

 لاثتمابوجوب ,دونملا عانقا لواحو هديل لا ريما تارا

 لظو هي ١ نوشطبب اوداكو ةناملاب هومرو حلف ما

 راخعذ ىلا هريس ًاذتاو رملازاتجا مث 7 ن ربهش وحن هندوعر أطل , لئاةسرتسلا



 *«ي اب ب

 لوقاف ءىراقلا اهلا فوشنت امر

 | مم لطاتخم نا لبق موطرأوا نم نطسسالا لبتلا ىف ريالا لعخ ءىدنبا
 رذعت ىتح امبضعل نع ناتيمارتم هاتفضو ءيداه رملا اذهو قرزالا لينلا

 ةراظنلاب ولو الثم يبرغلا طاشلا قرشلا 'ضاشلاب نمةءؤر ةنكمالا ضعل يف

 || ىلا ابجتم لازألا رح ترداغ اذاف ةروينسلا ةكرب دعب نم كلذو ةمظعملا

 ميلاقالا دودح ذنعبونجلا
 ناذ الامي هربرخناىتح ةوش عفدنمءاملاو نيتراقتمرملا

 ْ ينهض دهاشتف ذ كلذ سكسي سال هناك ةيئاوتسالا

 || ةديدشلاةبورذلا داوملا عراضت داكتت ةجزا ةنيط نم هالبلا كلت ةءرتو

 0 غمصلاك ةج وزالا

 هيلا رظانلاو نكمل بصق : وظ ىف ششح رملا ىتفذ ىلع تبش و

 || قئذت نم لك نباطتب ريم كوتي مولم كلو كيلا يس نا
 ىبنا] ءام عافدنا ةدشلو هب قاعت نم أرب نا لق حورق هنم تدي هل

 | قاطي يتلا ةشيشملا هذه نم ءازجا اهيلع نيطلا نم طق رزإلا نم مطقتت
 || ةّقرط ا عنمتو هلا قيضم دنع مكارتتف ( هفوص وبا ) مسا اهيلع
 وهنأ نف عستملا ىلا رايتلا امعفدب ةريذص ءازجا عطق نأ يه املا زا

 ءاوتسالا طخ أح اشاب نيما امأو نبد ودبملا ةلمح ما نم ناكام اذه

 ربا ىلع ةيب ونا تابجلا ىلا هيئاوتسالا ميلاق الا. ةمصأع (هوداللا ) رداغ هناف

 1 يدبملا ةيعاد(ىواسقركهللا م ل )ماما نيماعذنم لشفلا نم هدونج باصاام

 || ١ ءاوتسالا طخ دودحرىلع هنراغ ركذ مدقت دقو ( لازغلا رحبو اكش ) ىف

 || تّمِط ةيماملا نا ملع ةيناخ اهدجوو (هوداللا )ىلا حلاص رمتلصو الو

 !| ندم ام نم ضع مصذو ةراغلا ماع نشو اهوحممدقت د

 نا . نادوسلاء' 5



 تس

 أم اظلم ةركل ىل ىف لخ هتلقام نإ الئاق يركشو ىلع ءانثلا ىف غلابو
 1م اخرا دقو ةل+لاةدامقل ىيلادحا نا المو ديلا

 نم دبال ىذلا ديدملا دي اعلا راتخا امر ةيعلا 1 هداف أعم تنك ىذلا

 ننس هتمها اطالخ ىف ذخاي امايا هلأبغا

 أجرفم ريبزلا جاملا هيخأن باو فن رطلا هللا دبع نبرضالا ةلج نه ناكو

 نءامهولق يف امب رعأ لاو ةزرتكم اع رج وو لحتلا لاذأ ىف نارتك

 "لع ةنحالاو ظينلا

 نالف نم قبل هل الاقو نيد رصملا اق 10 نأ الباق ام يدلو

 امتادب ايكنال لمعلا سنج نم ءازجلا امل لاقف ةقيلخلا ماما هانأ ام ينأب نا

 6 ٌؤواز»نوكب اذكهو هب رارضالا ىف ام-جنف هيلع ةباشولاب

 ه4عمو اص رمت ىمملاهيراقا دحأ ىشثباعتلا ثدتا هن داما هده ا لعو

 غاي وهل ل ادك قييرطلا هللادبعلعجو ةل.حال دئاق هلعجو ىدابج هلام او

 ةيراثلاةحاسالاب نو>اسم باج لجر فال | ةتسوحت ةلما لاجر عومج

 او رخاوب علرا ىلع نامرد 1 0 ترداغ ؟ مه هنن طمساوا يفو

 ةبج مل ريسلا ةعلاتم اماعرذعتف امةكارتم اندحو دودسلا 9 امايلاتلصو

 كااهو ع أطاح نم كالبف ةودنسلا مسنف طاع اندم ةيق تغنكف بوذزجلا

 ميظع روفن دالبلا ىلاهأن م ةلبلا تلبوقو كله نم عم يفي ؛رطلا للادبع اضيأ

 34 نر ار اومسشنا 0 لاجرال | ةيدغالا ع نم 00 5

 لا دئافالامامتا دودس || فصو نمةرذش 0 شه دروأ كا دقو ذ 7

 7 د دسم ن2 ا ل يي



 هي خم

 نع لدعو ىشاعلا لع اميناغو ترة ازاي [ر تك ف مدح ءاروام ان

 ةلمعا كلت عم يذافنا

 ىلاتلا مويلا يفو تاملعتلا نب دو مسرلا لمع يتايل تلغتشا دقو اذه

 نم ممريغو سمالاب هعماوناك نيذلا هعمو أسلاج هتيفلاف ىشياعتلا راد تدصق

 مسرلا هل تمدتف ةلمعا دئاق ىغيرطلا هللا دبع ىلع تايلعتلا قاب وهو ءارمالا

 ىللعت هلع ىتنا لاقو ىنركشو ىلا تفتلاف هيفام لك ىلع هفقواو هبناك هلوانتف

 دقو الرا مف تلتف ةحيصن كدنع لبف تيكو تيك اهتوجوو ةلملا ذافن
 امهتياشول ريبزلا ججأملا هيخأ نباو يفيرطلا هللا دبع نم ماتنالل يسفن تلام

 هجول وب صالملا وجرأ تنك اباب ىهجو يف تدس يبا
 نيذلا راسو يغب رطلا هللا دبع نا تلف كدنعام تاه يشباعتلا لاّمف

 مهلاظمنم ءاوتسالا طخ ىلاهأ قاذ دقو نيساخن اوناك ةلجلا هذ مهتدتلا

 سفنلانولتقب اوناكذا مل قالخال موق مهو ضخبلا دشأ مهوضغبب مهاعجام

 يرث كلذلف ةحاجد اهلتق ءارو نم اوي_-ستكيل قملاب الا اهل هللا مرح يتلا

 نم ناسالا رفي 6 مههوجو نم نورغبو مموضغب دالبلا كالت ىلاهأ
 سكعي ةجيتنلا تءاج دالبلا كاد ىلا نوساخنلا ءالؤه بهذ اذاف ىراوضلا

 نيذلا ىلع هعم اونوكيل ءاو:سالا طخ اح ىلا نولهالا اجلب ثيح كيئاغر

 نا يدنعىلوالاو انمزمهرين تحن او>زرو ىغم اهف مهترطيس ةرارص اوقاذ

 ةنداهجلا نم شخ هر 5 دلو هدب لا دحأ ىلا ةلجلا ةدايق يالوم دعب

 ضرأ مهءادقا ًأطت نا درجمب نيذلا نيساخنلا ءالؤه حاج سبك ىلع ارداق نوكيل

 تاصوامو يالوم ةلادع اهابانىتلا ةئبسلا مهلامعأ كا نودؤم ءاحرالا كا

 ىلا تفتلاو يشياعتلا هجو ىلعرورسلاتامالع تدب ىت>ةرا.علا هذهرخا ىلا
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 ل أب يف :.طاقن هتشاشل نعم م 0 ىئك ور ىهذ دفو داما

 اي طخ ميلاقا أ مستفل ةلمح فاق ي 000 00 اا

 اقداص ظفر لو كتل اهلا كذافنا اكوا ى ذ ماع ام اح تنك كنااميو

 ةمبملا هذه مايقلاب ايضار نوكت نا د وأ ينناو 0 داي ا ران

 .انل نيصلخلا ضصلخا|نم ترد كنان ' ملام ا 0 كيلا درعأ ينل

 ىلا هابع أب مايملا ىلع هدهاعاو ىل ١ هته , ىلع ىالوم 1 7 5 هتيحاف

 | كعم كنلواثتو تاللاير د ل ناطقاو باو 5 اذ مه هرسش : ا ولاو قدصلاب

 دوو وورتلاب حاولا ول ل يلا كف كلو فويضلا هءصق لع ءاذملا

 ىلودو ىدل نيشحوتملا ةراربلا ءالؤه رسا نم ةاجنلا عبطتسا ىنا تيار

 نم.يناخادام ةدشل ىنفج ىركلاروزبال يتلا تيضّقف ءاوتسالا طخ يللا

 تاما لفاح سلب َُك ىشثباعتلا ناعدتسما ثيح حرتلا هالث ىذلا رورسدلا

 دئاقل ةلالدلا ةمبع م املا 0 لعىنركش نأ دءعنو ىروشلا بانراو ءافلخلاو

 رفسلا ا خا ىتا ىل ! لاق قيبرطلا هللا دبع ءاوتسالا طخ ةلح

 قير طلا هللا كيع فا رام نم كفا اذلو ىنم أرق نك نا دواو

 تدجو اذا اهب لمعلا بجي يتلا تاييلعتلاب عوذش ءمسر , عضوب كفلك ان لو

 دلع ىحورخ 0 دغلا ْق 0 راضحاب 0 0 3 ا

 دّقو ءاوتسالا طخ ا 3 ناك يزوف ميهاربا تا هل الاق ثيح

 0 تال انلا رافماز 0 0 اشا نود 2 0 م دبش

 عيطتس هلا كلذ 3 سلا ل اذا هلو ِ 0 بورص نم هذين لمح



 ميلاقالا كلذ حتفل يفيرطلا هللا دبع ذاشا ىلع[

 : ضراالا ىلع تيلحاو هدد تايمف سشاو شه ع هرسول مقو الف هدحو

 هي مس

 أ| (ساحنلا ةرفحو اكشو لازئلارب) ملاقأ لع ذاق و لود هاا

 || مع وهو يفيرطلا هللا دبع همسا لجر نامرد ماي ناك ٠٠1ه ةنس ينو

 || كواس ىلا هدشرأ هنا يئياعتلا ةفالخ لوأ ىف انركذ ىذلا ريبزلا جالا

 || ةبودبملا لبق نم ًاباج اذه ىشبرطلا هللا دبع ناكو هياع راس ىذلا قيرطلا

 أ| ريبزلا جالا هيخأ نبا عم هداني اليزج الام هنم لاتغاف فراضتلا ميل ىف

 || جاملا ةنايخ ىلع هفقوأ نم(فراضتلا )ىلا ىثياعتلا لسرأ 1804 ةنس يفو

 || لاما نم هالاتغاام ئنصتساو اءملع ضبةف ىفبرطلا هللا دبع همحو ريدزلا

 ةيرظنلاةبقارأا تي اءبلعجو ا.بقلطا روهش ةعضل دعبو نجسلا ىف امه>زو

 || نا هريخأو يشيامتلا ىلعريبررلا جاهلا لخدف هيلا اهب نابر تب ةليسو ىلا ادمعف

 ةديج ةفرعم هلو ءاوتسالا طخ تاهج ىف اساذ ناك ىفبرطلا هللا دبع هم

 طخ محتف نم دومت ىتلا تارا هل نابأو دالبلا كلت ىلاهأ دتاوعو قالخأب

 يثامتلا لومذ رايدلا كلت نم ءاقرالاو مامنلا شيرو جاعلا باج نم ءاوتسالا

 أ| ةبودبملا ىوعد روبظ ةءادب ىفو اساخم ناك اذه ىفيرطلا هللا دعو

 أ| بتك هنا كلذو ليلا ماوناندارمإ هلا المت و ةسركلل ل
 روزتلا اذهدع ىذلا ىدبملامسا ركذ اهدعرو نيتدابشلا ظفل جاجدلا ضب ىلع

 ءيس ركمو ليحو ءاهداذ اذه ىفبرطلا هللادبع ناكو هتامارك نم

 . || هرادملايناعدتساءاوتسالا طخ حتفل ةلمح ذافنا يلع يثباعتلا ممص الو

 || اسلاج ةتيفلاف هيلع تاخدف ةوعدلا هذه نم ديدش لجو ىناناو هيلا تبهذف



 هي ا و

 أيزلا اذه ةح ىف نوكشد مهو امور سانا عرضه دحسملا ةروصقم ىف

 تال ركام نم م ضع اهقرس دو بالسأالا هده نا نولوشو

 ىشثباعتلا يلا افرام او

 دب ةودبلل ريت نم صالخلا نوبقري نذل اسوان تنك دقو اذه

 مهاسع تابالملا يف شيواردلا لع مزوذو شايحالا راصتلا اثندعفا مرمص نعم

 سكعل مه ز هرابخا تءاجح اذلو نادوسلا ةيش لع ءالشسالل 8 نومدعت

 ءاشل نعد رصنلا ىلوي نم ناحرسف د ا ام

 يم ردو :اوتسالا ظخ ناش

 ارداف ودبل هع لوتس الا طخ كداوح ناوذملا اذنه كح ذوو

 نودرغ رئالا بيلا تام يتلا بابسالا لوالا وزإلا لئاوأ ىف تركذ
 .ةلفاسلا ىعاسملا باهسابت نيبو ءاوتسالا طخ ميلاقأ ةبالو نع لصف ىلع اش
 ميلاقألعةيالولانم هتينمأ لينل ذكتقو ةيماملا بيبط ىدنفأ نيمأ الذب ىتلا

 نودرغ دنع ىب ةباشولا لع ( ركن ) ) ماس || مفد فيكو 0 1

 روزظ سأ : ءرم اكان 1 ال هلا ةيساقلا ةلماعملاب لماع ى

 ةلانلا ةتدج ةلاننك ٠ نذللا نيطباضلا دا رأب هدنع 0 ر

 تلدنو يدتفا نيم نم اظيع اهاينوذ رغ "الما ةثداملا هتاه رثأ لغو

 ةيهازكلإو ةنايثعاب همصون هيف هتبحمو هتقث

 نؤشيف انثداحتو ةياثلا ةرملا ىف موطرملا ىلا نودرغ عم تدع امل مث

 نوح نيمأ ىلع دقاح هنا هثيدح نم تملع 0 اخ نعد
 هن ن 1 ل ىيسءاوتسالا



 هي سا ظ

 || رانلا قلطأو هدونجم اشاب هللا جرف مدقتف ءامدقلا ةءوكملا دونج نم مهو

 ٍ ثا ل | سلاج وهو ةصاصرب انحوب ىد ةاحنلا بدصأف ش ثامحالا لع

 || اوقاسو نيمزمنم اولوف هركسع يف هتوم ربخ رشتناو لاملا يف هنايح لع

 أ رايستلا اصع اوةلاف هلودس ليالا ىخرا يت لمط ىازا م رثأتت مهماما يسلا 0

 ظ مهباقر ىف فيسسلا عضوو ةرغ ىلع سافلا يف يازا مهمهادف ةحارال اساقلا

 | صلختساو نوقابلا رفو ريثك قاخ مهم لتقو نيروعذم ع ون نم اوهتناف

 ىثاجنلا ةثج هيف بعضو توا ىلا داورلا دحا مهدشراو مهذبا نم يسلا

 || راجحالاب عصر جات اهني نمو هبالسارث أس ىلع اوضتقو هسأر اوزحوهوحتفف

 أ ىلع دمحأ رداغو ارورسمتادالّلا يلا يكازلا داعو هسالمو همئاخو ةميركتلا

 مرعمو ىذياعتلا يلا راصتنالا ىرشبنولمحص( تاءالقلازةاضقلا نم هعم نمو
 ظ تالشألا راسو ىتاحلا 1

 || ثيحهفصو نع ملقلا زجعي ام هناف راصتنالا اذهب ينياعتلا رورن امأ

 || هتعصق ىلع ماعطلا لوانث ىلا سانلا وعدنو ندبلا عذب امون نيعبرا ثكم

 || هلوح نأ لوش ةرص هتعمس دقو راصتنالا اذه ريغ هل ثيدح الو ةمولعملا

 رصم حتف نا لوقيف الك نولوةيف ةشبملا عراضت ةلود ايندلا ىف له

 اهتمي انوروأ برح ناب هن وييجيف شايحالا لح راصتنالا ىف ءاننلكت ام انك

 ظ لسسو هيلع هلا يلاص ىننلا نا لوقي ذ +أ مث شابحالا برح نم لوسأ
 || هلع ىديملا نا لاق مث مث تاونسب م هعوقو لبق راصتمنالا اذهب 5 رخأ

 ّْ ”ىغم فا لاسم ىف هيلا 0 يذلا ةشيملا كل نا ا مالسسلا

 : يشياعتلا هللا دبع ةفيلخلا نمزب

عمصوو قوسلاىف انحوب ىثاجنلا 1 تلصا الو :
 ئ هنالسا راسو ةحات 
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 يثاجنلا بهأت رابخأ مو لك يف هيلا نوءفرب ىثبامتلا سيساوجو راعلا
 نيصحت ارخأو دادمالا لارا ىلاوي راض اذإؤ تانال_ُةلا لع ةراغلل

 ةرشع اهحاسم غلب اهروسل نكع ايإ ةلئيصح كذا نم ة 00 تابالملا

 أمرّشرتم فال

 ااا لبق هع تقو ىف تابالثلا ىلا تدار هلا هموق ئئاجتلا .نلغأو

 كه لجالا لولح لبق و سمالاب يشياعتلا ف روهش ةعضب لعفلاب فحزلا

 نياماح ةأبضملا نم ةعل 3 هعمو ىذاَملا ىلع درجأ ىشثباعتلا لسراف ةحاع وأ نادك

 ثيح ةيرأآل تاكرألا اوقاري نا مل ارنا ضو لمطقازاةلو سارا

 تابالقلا ىلع شابحالا فحز داعيم برتقا

 قدغاو مارك الاب لمط يكازلا هانا :تابالّلايلا ةاضقلا كئاوأ لصو الو

 ةرتنلاو نقلا قانصأ نم ىفاولا ءاطنلا مهلع
 ,(تابالّلا) ىلع ا ئي ئأجناا مجه ةب رجه 1:5 ةئس نآبعش ربش يفو'

 0 و تالا, اوطاحإو ناسرفلا نم مم رن لتاتما كلا ىئام ل
 هؤازوو همشحو همدخ هب طيح هتميخ م ا ا>و ال وح مهمايخ

 اومرضاو ابسنارنىلع دوسالا ةمجه تابالقلا ىلع ةشيملا شويج تمحهو

 مهئاسن ىلع شابحالا يلوتساو بونملا ىلا شيواردلا رّبقتف ةبررزلا يف رانلا
 مهرود اوتو مهدالوأو

 ةمجنم ةدم نئلوار ألا لا لص ببذل نيلعتشم ىابحالا ناكانيو

 نامردمأ ةطقثنادنموق ناكيذلا ىنادوسلا اشاب هللا جرف ةدايق تحت لامشلا

 00| كلذ ركذ مدش دقو هل نا دعب هداوق نم ادئاق ىديملا هلعج ىذلا

 . ||| ةيرانلا ةحلسألاب ني>اسملا ةيداهلا نم نالا ةعضا ددملا اذه ناكو
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 ىثياعتا غاب بوق 0 ةضالاو رولا 0 ايلظع ارادقم لسراو تيب ناو جي ا اع

 اهريغو 0 ونمسلاو لنصلاو 1 ةراحخ تبالٌلا ىلا اوعربف مهعلس سمخ

 نم برّ. ام ةمرضلا هله نم لصحتل ناكف ةشبملا دالب تالوصحم نم
 ب ٠

 هتيماحو ةحاءىلا تادف

 ليظ يك ازلا ةيالوو ةحنع يلا ةافو
 نفدو ًالهسم هلوانتر ثأ ىلع ةجنعو.أ نادمح فوت 5 ةنس سجر يف

 مدا هل تسد هيلا نممحاو هتايظحم يدحا نا ةعاشا سانلا لدانو تابالكلاب

 ىدل شهدف ىهاب لامج تاذ تناكو هيلا ىثداعتلا اهاعدتساف لهسملا كلذ يف

 ايناتببلا ىلا ايلا نس ماتو اهلع هرصب عوقو
 هعامس اهءوس اليك ءيث نع اهلا و - ىلع دعب رسجب : و هلزنم ىلا اطاخداب صاف

 ددصلا اذه يف مالكا سانلا ىلع رظح لب كلذب فتكي مو

 هيلعتربظ وا دش اعز عزج ةجنع ىلأ ةافو 1 ينداعتلاب لصتا الو .

 ةاضق ةميرأ هعمو ىلع دمحأ مالسالا يضاق بدتناف ةباكلاو نزلا تامالع

 ةج'ء يبأنادمسلدب لمط ىازلا ةيوتن صاوالا اولمحنو تابالّلايلا اورفاسيل

 امداخ ناكو ( ةلضنبلا ) ديبع نم هبوبأ دحأ ىشياعت اذه لمط يازلاو

 كا لا 1 1 1 ناكو ضِيالا لينلا يف ةساخنا تاكرش ىدحإ ف

 هلتق ريخ 9 د 0 سو ءامدلل

 انحوي ىثاجنلا لتقو تابالقلا ةع
 ءالحو راثلا دحر ته ) ردو ( ةمقاو كغم نحو 00 *ىتفام

 قانا د نادوسلا رد
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 * رم تح>رخو أهف نك ةفرغ تالف 5 ع هتندح تخفتلاو هسول> 2

 اولزن ءامسلا ةكئالم أبنا يف اوكشي مل ءاضفلا يف ًاحابشا ةرم غارأو اهذفاون
 01 اناضتم ةذوسعلا ىف ًاقراب ناك لجرلا اذه ناف ةلججابو هترزاومو هتمدخ

 ءاببغالا كتلوا ارهك كردنال ةيفيك ءاينسلا مع

 ا

 ةكل# ةمصاع ( ردمة) ىلا راستابالملا يف ةجنع وبا نادمح رقتسا الأ

 وحن قتتلاف نوتجنمار قدانبب حاسم ينلأو سراف ىنلأ يف ةميدسقلا شابحالا |

 اهرازوا برأ ات ءفروةنيدملا ىحاوض يف شاب>الا نم سراف فالا ةرشع ||

 ردمردم موشيج قل زمتو شابحالا ةع زه نع لاتقلا لجنا 9 تاعاس عضل |

 : ظ لازالا ةحاس يفليتق فال ا ةتس مهمطقسو ||

 ( يهذلا نم | ريثك ًائيش اهنممنغو هدونج اهبنوةنيدملا ةجنع وبا لخدو
 ةثالثوحتو لاغبلاو لويملا نم سأر فالا ةرشعلا ىلع فين اددعو ةضفلاو ||

 ىهنم يف تايتف نه» ءاسنلاو ءاق 0 وع ناملغلاو ءاسنلا نم ةينفألا ْ

 فرمع امل افالخ تايرصملا ناولأ عراضت داكن نها ولأ 1 نكس

 نادودلاو رههيلاةنمزالا نم ىذمامفنوبلجاوناكنيذلا شابحالا ناولا نم

 لمتحاو سسقلا لستقو لبئاملا نم اهبفام مثهو ةسينكلا لخدمأ ظ

 يلا امجار لفقو !ماك ةنيدملا ىفرانلا مرضاو ةمسيقلا تاذ دن آلا نم اهيفام ||

 تايالقلا |

 ارد لاو تنل رو ضاعن نابلنلا نم عع ديف ع | لسراو

 ْ ايم 0 ام ذخأ نا دعب هلاحر ىلع مان انغلا ةيش | مسقو ارامح نيسمخو لاغبلا ||
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 بالشاب يأت اهبأ نظن انك ىلادنتفلا تعاين تددتو امرا يلامايلا تدار
 ةفعسل ثبشتي قيرغلاك انك انالالا كلذ امو بيرق جرف هئارو نم نوكي
 جاومألا اهفذاقتلا

 ىلع هفثعو نامرد م أ يلا ميكدلا سو ىذناعتاا ىدتسا 9

 ند ا باذكلا 1 ىوعد 0 هتعز فعضو هروخ نم ربظام

 ةاقند ىلع هئليعل

 هدو موب تاذ جرخ باذكلا كلذ كلب 8 ىثباءتلاب لصتا الو

 موط خلا يف ماعلا دجسملا ريم ناكو ةباطخلل هدعأ ىذلا ربنملا يقرف روشنم

 عفد مث ينل كلذ أ سانلا ىلع صقو ةءاطخال هدعأو نامرد مأ ىلا هلقنف

 هصلام ةلدجلاو ةلمسبلا دعب هيفو هأرق نه يلا روشنملا

 نب هللا دبع ةفيلحلا مال_سلا هيلع ىدهملا ةفيلخ هير دبع لوقيف دعلو

 صخشلا لي ربا ىلا امل ةديلا شي لاو قيدضلا هل ١
 ةدددش ة فش ىتلخادهوقدص نذلا هناوعأ باصو ىبسعهللا يب هنا ايدك ىعدلا

 مه هللا ترفغتساف نيمدقالا السلا هيلع ىدبلا بامصأ نممهنال الءالؤه لع

 يراقب نباو ملهج تاقبط يف ىنيمب مهي رف ًايحور افاشكنا مهلا يلف شكناف
 - و هيلع هللا يلص ىب لا ءاذع مهيف تعفش دقو امم ةريخالا ةّقيطلا ىف

 || رفكب نميف ةعافش ارا مد او اوتام مهنا يل الاف مالسلا هيلع ىدبلاو

 اصخام ها نم رلاب

 لوتع لعترلأ يب أ ةذوهقلا نم ءىث ليصش انغ كرذتس انا لع

 اذاو هيلا ىدتق راجشالا وعدي ناك لج رلا اذه نا لوتنف ءابنالا كنار

 زواجت ال نكلوبردقلا ةأوذأك رطع دارا تداج هناوأ ريغ ف رطملا للام
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 عمم نامرد مأ رداغ ميكدلا سنون شيج نم يروركدلا كاذ ليضاو

 هنا يوعد لاما نم ه.رآ غلييس هناب هسفن هتدح اشئاط قمحأ تاكو
 أ بدعل مالسلا هيلع حييسملا كوري نا نم رع عا ان هلا حور يسع

 ءاتميسلا نم تالايخ سانلا ماما عنصو هاوعدب 0 رظننلا ىدبلا روبظ

 باذكلا كاذب ١ ويف تازدعملا مظعأ نم ءايبغالا يدبلا شيوارد ابنظ

 شيج داوق ربكحا نم ادءاق رشع ةعبس هميابو ءايمعلا ةعاطلا ىلع هوعلابو

 هأعدا ام قدص يف كش ىندا مهلخادب مو سلو عم نيذلا ةنوديملا

 ىراقب ةلئاع نم هيقف وهو ىراقب نبا داوتلا كئاوأ نيب نا بجعلا نمو

 نادوسلا ة ريزج يف ململا بالاط اهمؤي ةسردم اهل يتلا

 سنوي ماعلا مهدئاق ىلع ةوبنلا كلت ىصأ ادئاق رشع ةعبسلا ضرمعو

 رثك | وه يذلا هلّمع ىلع جارام هنالبعزخ نم يارو لجرلا ل# يلا مهتفارف

 سماالا اذه ىف لاس 0000 الارشع ةعبسلا هداوقلوةءنمةفاخس

 رسم ةلأسملا ليصفتب ىثياعتلا غلب لسراف
 لئاقم فلا ناكنا و ٠م رثك | هعمو 00 يلا ةحنع ونأ لصواللو

 راوسلاةطاحا ركسعملا "طاح راقى الا ةعضن او خرا وسلاو مفادملان :مريثكو

 د ء يلوتساو ةريخذلا نزاخم لعدد عضو ( سنوي يعدتساو مصعلاب

 هلو للا ناو ىيبلا ردع ءاج هنا لاف هاوعد نع كانو ينتلا يلع ضبق مث

 كلن أما لازت الو نالف نب نالف تسلأ هل لاف يشياعتلا هضع دشل

 ةعيسسلا ىلع ضب 0 ” بلصف هباصل صاف باسلأب باجاف نامرد ماب كا

 لب الك اولاقف بولصم ؟بحاس وهاه ممل لاقو هوقدص نيذلا ادئاق رشع
 اوباصف مه- صاف بالا « هوباص امو هولتق امود» ىلاعت هلوق اًورقو مكل هبش



 رمش ها يل ياسا # 1 3# 76 ١

 | نيرضاحلا دخادإ لاثن تاكر ىلإ ررظلا ةالص اص سائااب 0 4ك

 1 دوس اف كالفم ىندشر ق4 لهاج نأ لهو لاقو تبطغق وبدسلل دحسأ

 حرا ل رح هالوم رع اذا دسلا نال صمعنلل ل ةدانز لل نوك ال وهلا ِْ

 كلذ اذ نوكيالفأ يل ةنارح > لع ءارداق هسفن يأر مث ةما م الثم ةندفأ ظ

 ثرد 0 1 ةشرأ أ رث ل هيأ ولام كفرا 4ع هالوم ىضر ايجوم 4

 كئنيحو 00 هضهوم بضغل 0 نوكب صقتنلا | 5 مه ناف نا 3 هنا

 !| لجراب لصأ 9 ” ةالصلا لع ناميطن نالثلا فا مهو ه ةردعلا مدع نأ بج
1 

 1 | ةريثك سلو تالبعز+و نجسلا ىلا قيسو همسج قزع١ ىت> طايس 1 د

 |١ لمعلا فيخس الهاج ناك هنا لصاملاو اهم لياتلا درس نود ماقلا قيضي

 ظ ما هلئاق اموغش انا
 ا لابملا نم ةجنع ابأ نادمح ىشااعتلا مدقتسا 10:4 ةنس لادا فو

 ىشداعتلا هدفنا 9 روهش ةعمضل نآأمرد ١ ا مص سع شاج ىف مدقف

 | شابحالا نمراثلا ذخأ ىلعةرداقحبصت يتح اهب ىتلاة ياما زي زعتل تابالقلا ىلا
 || لجر رووظ هل قيرطلا قرارت اس ناك امني وتابالقلا ادصاق ةجنع وأ ابن

 ظ هيلع همالسو هللا تاواص برسم نب ىسيع حيسملا هنا يعدا اهيف
 || يشداعتلا ماوأ سنون ىلع ضرمععو تابالقلا ىلا ةجنع وبأ لسصو الو

 | نا هرسماف ريخلاكلذ يشباعتلا غلب سنوي لسرأ ةيماملا ىلع ةماعلاةدايقلاهتيلوتب
 .ةجنع ىبال اعيطم ةفورعملا هتعزع ىذامب ةلأسملا هذه لايح ريسن

 ءايميسلا بورضب ةفرعم هلو روركد لهأ نم هناف ينتلا كلذ امأ

 || الاذغ تالبعزملا كلت نم ءايسشا المل ماما منصي ناكدنا ىتح ةذوعشلاو

 اف برال ةّتيمح ينارلا



 كتكتي

 لاتق ريغب اهنم شابحالا بحسلاو بجر رهش ىف الصوف تابالقلا
 اًواِخ شابحالا راجتل نامالا لذد تابالقلا ىف هشي< سنو رقتسا الو

 دويتلا ىف نوةسربىرسا مهقاسو مهلا ار كرداو مهيلع بثوق ميملس اهيا

 ةشبملا دالب !زغسنوينا سانلا نيب ىشباعتلا عاذاف نامرد مآ يلا لالغالاو

 مايا ضمن و مناقو لا كلت يرسا ءالؤهناو اهاع يلوتساو ندم ةدع برخو

 0 * سنون مهنمأ اراجاوناكىرسالاكئاوأنإ لكلام ا تربظ يتح

 ىثدامتلا ا ئرسا: عهقاسو مهاومأ تبنو
 كلع 1 اريقف ناكو ةشداعتلا ةليبق بق نه ي ؟لأعت هنأف !ده مدل سنو امأ

 ضيالا ىف مدنا لل مف يخ :داعتلا ةدلاو جاوزأ درع ريشا ىو رش

 هلع يدهملا ينفون ىتح هرما شيعلا فظش نم ىماش ىشثباعتلا عم ىقبو

 ةفاخس لعلدت ةكحضم رداونهلو لئتاقم فلا نم وح ! ادب اق ىقنامتلا

 ضرالاىلا مهرظن اوبوصهيدي نيباومدو اذافهنو أب اوناكسانلا نا ا
 راظنلادحأ عيطتسل لهو نولوقيف يوحن م كراصلا نوءفرت ال اذامل ممل لوّيف

 لوبطلا فزعل 00 كاذ يللا حان ريف يك هحو قوش يذلا ا ىلا

 01 ناك ا رنا ولا يلا قالطاب ةتلئاتمرأ و هذلوح كرو
 كرتلا شوجي انيقتلا اذالوقب ناكدلا اهنمو هسفن ىلع ءنثلا ريغ هل مالك الف هعابل
 ريغيلا مةقاوم نع مه>زحزتو مهفوفص قرت#و مهم تائمةفيقدلا يف لتش

 هناو هللا قاخنبجأ نم اذه سنو. ناماعلاو صاحلا ملع دقق بيذاكالا نمشالذا
 رفاصلا ريفص نم ةماعنلار فت 6 لاتقلا نطاوم نم رغب

 ةمضاعةردنول حتفيس هنا لوقي نآك ام اريثك هنا هتافارخ بمحتأ نمو

 2 0 هاو زياكنالا



 ( للا كرابت )و تابالقلا ظ

 مجهو (فراضملا )يلا 0 رفو هتلتاقم او هلثذو تايالقلا يف بابرأ

 | يلا نامرد مأ نم راسف لئاّقم فلا نيرشع ىف ميكدلا نب سنون بدتناف ||

 1# و

 || ىكوفيتداعتلااوذللو ياحالا ىنلاس نم رك حزن كلذ رثأ ىلعو

 ْ: 0 قرشلا لامشلا 2 را ) أرعف د 0( هيما مهم الحر مهلع

 هربثأ) نا دنع تاالعلا
 بدارعلا ( ةه> نم برملاب )

 مهر كسعم او.سو(
: 

 ( ّنا كرابت)
 ش تايالقلا 01 تاير دلع يشلاعتلا 1 دقو بن ى ب يق او يفو

 ْ هاسوأو تابال_لا ل دانا الوحو ةنران حالا هاا هن دافو مركأ

 || ةدع ترخو ةخسلا كت هذا ملع راغاف شايحالا دال فار طا لع ةراغلاب

 ا ىلع ارّدف دمحم راغأ كلذكو: لم هن اهفام فلتاو سنا ا 2ك

 1 الهأ ف هل ) هللا كرات : ( 0 لايح ىهىتلا قزقلا

 أ| ىقرشلا نادوسلا ىف ىنارجلا ليج همسا ىباسعا ( هتبغ ) ةهج"ىف ناكو

 1 ةحاسالاب هودمأف نشسانحالا دالب ل اكفنا ودل هحو نم هتاف رثكاب ٍِش

 يتلا يرقلا ع ةراغلا ياو ناكف( هتيغ )ةه> ينمهدودح نع عافدلا 9 اولكوو

 || ناك لير رض لقااهم نييودهملا قدلي ال هتاراغ تناكو( هربتا ) رم ةفض ىلع

 ًارسقنييودبملاةعاطيف اولخذ ئذلاىرْقلا كلت ناكس ءافعضلا لع امقاو اهرش

 ٌْ رك تم ىلا شارح مدعتب وأخ ل ترااو ١س ا ل 'اوأ فو

 !ٍ دم ىلع راذع سارلا م جف “١ 2 ل لا عبر روش لئاوأ ينو

 قارا دمع هتاتامم عيمج رفف ( هللا كراع )ف أردف دم ىلع ىدح شا>

 نامرد مأ ىف ىثاعتلا ىلا كلذيزابخالاتراطو اًضيَأ فراضتلاب قاسو نيل |
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 ١م.وةنس نابعش ١١مالسلاو باق هلنم ةبافك اذه ينو نما نيم دلل هد

 ةرامالا ناف هيف هللا مكح رمت ملام ىمأ ىلعمدقت ال نأو كايند ىلع كنرخآ
 1 مقل ميعنلا يف د والا نم اهبحاصا دب الو ميسج اهبطخو ميظع اهرطخ
 ىولل 0 3 ايندلا 5 هو ىلا ر 0 20 2 ميلالا باع

 1 : نأذ 001 عاب 3 1 ةاعم كل انكراما 03 كيذل

 ةيشحتلا تمزا ةيمولءلا لاركلو هب دشرتساو كاذ مهفافكل ةراما الف تلدد

 ' هكضران ىف

 ذر

 ةيوشخ انحوب ىثاجنلا كردا شابحالا دالب ىفةيودبلاةوعد تاخد املو اذه

 مفدل ةليسو رب و اهراشتنا هلاه ىلا ةوعدلا هده كان ته سعأ ةبغمو هنأ ص

 1 كي رهملاو ةوهلا تورضل اماعد ةمواعمو توربملاب عردتلا ريغ م

 بلان بشناف باوعلل ىصقلا رظنلاو ةيورلا دّتف ىتح ليبسلا اذه يف ىلاغت

 وهن هركا ثيح هفالسا ديلا فلاخو هتيدر ىملسم ىف يندلا دابطضالا

 اهلا اباذع مهبذعو ةينارصنلا فانتما ىلع ةلبقلا لهأ نم فلا ةئئام

 لالا 3 ةنلإ ل كاك ةشيملا دال ف نايدالا ة ةنازح نا لع

 نيملسملاءارصالادحاب, تح وزتو مالصالا تمتتعا انحوب يشأ أحنلا ُه ةقيفش نا ىتح ّ

 أماثل بجاولا مارتحالا نم أ 0 اهصقنن ف اهوخأ أهعنع 7

 لودعلاب حصنلا ىش ةأحنلا اوضعو زيي حالا را نم ريثك مأق دقو

 كيلشم ناكو لذ "افلا هنأر ىلع لظو مسح ثرتك م هارك الا اذه نع

 انحوب يثاجنلا لمع ىلع ضرتعم لوأ ياما ةشبأا ىئاجت



 ياا

 هعم اوبراحت ناو قدصلاو قملا ىلع مادام هيبو هرمأ اوءمستو هدضعا

 الو.عادتبالاو ةباوغلا قيرط كإسو.عابنالا نع ضرعاو ىلذ نم لك

 هيلع هوئم.ميسج باوثو. .مي© لضف دأو هلا ناف ةلاطبلاو ةحارلا ىلا اونكرت

 ىلاعت هلوق كلذنم نك و.مركسلا ينلا ثرداحأو. ميظملا نأ رثلا ةلدأ عطاوس

 ةجرد مظعأ مهسُفل 1 مهلاوماب هللا ليبس يف اودهاجو اورجاهو اونما 0

 ١ مهل تنجو ناوذضرو هنم ةمحرب مير مهرشب نور اعلا مهكئلوأو لل دنع

 ليبس يف ةحور 1 2 هللا ص هلوقو هن « الا «ميقم ميعل ١ أمف

 ىباوح مكلصو اذاف كلذك ناك ثدحولاق يدا مفامو ايندلا نم ريخ هللا

 مكبر نيد ةرصن ىف مكحاورأ اولذباو هلوسرو هللا ةعاط يف اورمشف اذه

 رداسو مالسالا لخدبو هضفرب ةينارصنلا نيد ىلع مكنم ناك نم ثيخح

 «مالسالا هللا دنع نيدلا نا »ىلاعت لاق ةيدبملا كبس يف طارخمالاو مياستتلاب

 اواو نورس مثباذعلام كتان لبق نمل اوملسأو مكبر را اوسناوو

 م 0 ةتغ باذدلا مكي نا لبق نم مكبر نم نم مكيلا 0 ل

 نأ تنك ناو هللا ينج يفت نال لوقت نأ نورعثت ال
 يرث نيح لوق» وأ نيقتملا نم تنكل ىناده هللا نأ ول لوشن وأ نرخاسلا

 هلاج اذنه نم قع لأ هذ + نينلمللا ند نوكاف ةزك لهنا لا نا
 نيرفاكلا نم تنكو تربكتساو اهب تبذكف يتايا كتءاج دق ىلب 5 هلوق

 ٍتايالا هذهف ةداالا « ةد وسم مبه وجو هللا ىلع اوبذك نيذلا يرت ةمايقلا مريو

 هاوس أمع رفثنو ةيديملا مال مياستلا ّ مالسألا نيد ىف تغرب امث اهاثامامو

 مهدوصعم هءأاغ وه هديبشتو هدسأتف مالسالا ند لع مكنم اوناك نم [مآَو

 فرم مكلمجو مكقيفوت هلا مادا هلا تاضرص ءافنب اننرصن ىف اورمشيلف ||

 ينا نادوسلا «1اذو2



 لفلم

 مالسالا قانتعا يلا هيف شابحالا اعد روشنمب هدالب ىلا هداعاف لئالق مايب
 ةروص ىهاهو رافكلا لاتقل ليربج د ةعاط ىلع عامجالاوةينا رصنلا حرطو

 تاروشنملا باتك نع القت روشنلا

 4 ميح رلا ىرععرلا هللا ميسل 2

 ميلستلا عم هل ا ىلعو دمحم انديس ىلع ةالصلاو ميركلا يلاولا هلل دبجلا

 اموقو اريق) يللاه! ىلا هللا دبع ني ىدبملا دم هللا ىلا رّمتفملا دبعلا نف دعو

 هافكو ابقو يدورسهو نييلو اونونواكيلو نبلا دإب ةيرانلاو اوملو امو اثو

 هللا مهقفو (اورو-و اونو اوكورزاباواوم الو هنوقو ات شواشبوكو اتنوكو
 هبح امل هللا مكففو اودلعا مكيلع مالسلا دمل نيما هتاضرع مهفحناو هتعاطل

 دق ةرخآلا ناو ةربدم تلو دف ايندلا نا نيزئافلا نم مكاعجو هاضريو

 نيت ةرخألا يف اموآدج س بخ ايلدلا يف امئاف كلذ عمو ةلبقم تنيزت

 0 ناف سيسخ نع ضرعإو مئاد سيفنل يعسل نا لقاملا لعو ا دج

 ةرخالا ءاشا هللا يتجا ام اريثكو ثارسملاو رامدلا نم ايندلا ءانناب لحام

 ىلاهث هللا ناو تاريملا عاونأو تازسملا مهل ل كو تاع العا مبمفرو

 دارأ ن :رث نيدحاملل اعطاق افيسو را ني:مؤملل ةمحر قري دق

 يلرصلو يتوعد 3 ينابل ةرعالاو ايندلا يزخ نم هتاجنو هتداعس هللا

 لانو زاف نابل نأ يصعو ب ذكو ىأنو ض ىعأ هنوهش هيلع تبلغ نمو ىناوأو

 انالذخ هلذخو شاء رصد دقن ض عا نمو ىصحن الو دمي الام ميمسلا ريملا نم

 ظ مكل تنيعدق ةشدلا ةحاصلا بسح ىلع يناف نايبلا اذه ممهف ثسحنو اثييف

 يلا دابملا ةباعدو هستماقال هللا نيد يف مكيلع الماع لبربج دمم ناطل لا

 ودعت  ناو.ةؤوزاول نا عدسنع اذه لوصوب ىنبنيف داشرلا ليبس كولس



 ك_ ا١ذ ©

 موطرخا فو أم دو>وم فيصلا ف يررخاو ءاتشلا ف ا 5

 نوبرصمو كارثا اكس اهتيصاع ريغ يرخا ندم فراضقلا فو

 ا ( هلود ( و ) راصع ( اهريشاو طاع نع لقال ا نمراو ناوو

 ةليبق نم مبلج نيذلا يداوبلا ناكسو يرْملا ناكس نام فراضلا ناكسو

 اهيدل ةرفوتم اهاتلكو دئاز ىسيع دو اهميعز ركذ ان مدع ىتلا ( ةنبابضلا )
 |برقأو قرافلا'لببلا نه نادسلا ةعردلا لغة و ةيانا ا
 فال ا ةرشع بفاس رمق نآلا ابناو دالببلا كلت تازخ زك ذإ انو

 ظ ةنسا:نويلم لع ووو .اناكش داذغت ناك ناادمن نكااس

 يثياعتلا هلَبَو ىذلا ةيركشلا ةليبق ميعز نس ىبَأ ميركلا ضوما ناكو ظ

 نع برو هلاوخا يللا لام نيبلعملا ةليبَق نم همأ هللا دبع همسا نا اريسم ||

 ص مدقو ةيوديملا ةوعدل وق نع مهودعو ةنركشلا هموقو هدلاو هل

 ىدبملاةوعدىدالبلا لخدأو اهب ماّمف فراضتلا ينهل ةوعدلاهالو يذلا يدهلا
 ةيدصلا مع لجر تابالملا ىبروركد ميءز 7 اص 00 ف ناكو

 تابالّلا ينهلةوعدلابه ماو لمحه دنع نم داعو ىديملاب قداف فد رشلا نارقلا

 نال كبف ربا ىتلا ةدهامملل اذاغنا ةشيملا دالب يلا تابالّلا ةيماح تبيحسلاف

 عنم وىدملا مسي تابالملاةيعادلا كلذ للتءاف ةنوبدحلا ةموكحلاو شابحالا

 رداغوبابرانب دم ةعادلا اذه مساو 00 لحاس ىل'ىتل ت اهلا ْ مددلب

 ظ ْ اهيف ءاقبلا أشد ملو ةيمالاعم تابالقلا هقنش اص

 لجر دب لع ةشيلا دال ف كلخ دلك ةنوديملا ةوعد تناك دوو اذه

 هنافو ليش يدمملا لع دقو لبربح دم همسأ نيملسملا ناجل ا نم



 ياام
 . وصمم مسمع فس معجم ٠ 00 2 227 ل مس مس مس ممم ل ممم م مل 1: بمععم 2 معصم سسم هه جسم لنا

 شط و أح ان نيك مل هل الو يبرز لأ ندوسلا رورلاكا نم َلومدَق الإ اهءاكس ناكو |

 نم ةهطشن 0 ندو_لا اوورتخاو مدالب نم كت 0 ا سم

 هيما هك كمل هن زج نود د 0 ىلا كئاوأ 0ك نوملا ةقرش

 || مهأ نم ثايالقلا ت تاءح نادوسلا ةيوندخلا ةموكد 8 ا الو ظ

1 
0 

 نم ميعز رجا ناكو اهدالت نع شالا هر ا مفدل ا نا ةاوملا

 كب, بقل ةبوبدخلا ةموكملا نم لان ىذلا نش اص نييروركدلا كئاوأ
 هفالسا ناك م شابحالل ةيزجلا عفد لع رفا

 رم اهم طيح تابالهلإ لامث ةمقاولا دال..لا اهلاف فراضملا امأ

 5 ارا 0 ة مخ دالب يهو قرشلاو بونألا ىتهح نم (هربتا)

 نم لا هلمحت ام نمثو هلك نادوسلا يف دوب الام تانابنلا نم اهفو

 هبل ضايو هبح. مظعل ةميقرلا ةرذلا"فلاخم ( قركلا ) همسا عون نم ةرذلا

 شورق ةعضن زرالا نم جرختسام هبشل" ةيوشل داوم هنم جرختس ىذلا

 ىدبشلاك اهمعطنا الا نوالا يف ةبلملا هبشت ةلغ فراضقلا دالب ينو ةيرصم

 دبشلا ةوالح ىلا لودتتف ءاملا رانلا ىلع يلفت ( مش ءنغلا) اعنا ةوؤلملا

 ل ْ

 0 ةلددم و ( نس وبأ دلو ) ىدت دالبلا هذه ةمصاعو

 راحخأالا ةذيشم ةعاش روصقو زجالاو رخأآلا نبللاب ةديشم لزانم ايف

 نمرالاو نييوسن رفلأ ن نمصضعلو نانونو ن نوبروسو نوب ردم راج اهب ١ ءامصأ و

 نيتلاو بنعلاك ةذيذل هكاوفو ءانغ قئادح ةسدملا هذه لوحو

 نا فراضقلا نع هتماعام بمأ نمو لافتروبلاو نامرلاو زوملاو ةطشقلاو

 دلال نيس رش ىذلا كنللا كاذكو ةننسلا ىف نيت انف رش لخنلا
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 ٠ || كله نم كلهن مهسفنا نع اعافد نارينلا اوةلطاو ةعفن ص ةوبر ىلا لاجرلا

 ٠ || عوقولا ىلع توللا الضفنم رخآ ناكمىلع دليفو.ئدعصو يرسا نوقابلا ذخأو
 سرتكمبضعب امامجوهتيظحم ودملاكسمافنيشحوتملا ةانطلا كنلوأ رسا يف || ا
 هتيظع لتق 000 دنع هنيع تلش يذلا اهالوم تافوذقم هب قس 7

 هدرج يذلا ودملا دس ىف ًاريسأ عقوو ةسفن لسا لوالا همزع ل رضا اذا ظ 1

 ةلقند غل يتح هيمدق ىلع ًايشام هق هفاسو همنع ىف لالغالا عضوو هسلالم ن ْ !

 ْ لاطتواو شي ابكلا ىرسأ بالصل يوجنلا ن 0 0 ياسعود كعل ( ٍء

 | اهفصو ىف َجاارئاكلا ة ةقا هده لئأو حام نيالا ىذا 0 الو ّْ

 1 قيسسف هبلصي صاف ىناف مال..سالا قانتعا هيلع ضرع مث ىدملاانلا| ٠

 مايا دعو تارص ثالث اولمذ اذكهو ىئيأءتلا ىلا هومجرا مث ( ةقنشملا ) لحم |
 || يف هجزي ىثياعتلا سمأ كاذ ذاو نيتدابشلابقطنو انيد مالشالا قانتعاب ىضر || ٠

 انحوي يثاجتالدق يلا شابحالا بورحرك ذ
 | سأرلا اهيف رصتنا يتلا شابحالاو نيي دبملانيب ترج ةمقاو لواركذ انلمدق

 ' قلت افرطركذن بو رملا هذه ىلع مالكلا لبقو تيفوكىفةنقد نام ىلع الولا |
 لوقةنفةلئاهلا بورأ اكلت نطاوم (فراضتلا) دالب نم ابعّس امو (تابالعلاب)

 رخآ يهو فراضتلا بونج( هربتا) رم ءطاش ىلع ةدلبل مسا تابالقلا ظ

 مقولة بسنلاب بونملا ةهج نم شابحالا دالب يف ةيويدملا ةم وكملا دودح

 فراضقلا دالب ظ
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 ةورتلازارحا لع دعاسو تكلا تاون |

 مدت يذلا ن ثيابكلاةليبق معز اص خيشلا 000 را 1 ِ

 ةريخذلاو ةحاسالاب هدادما اهللاسن ةيويدملا ةموكمما ىلا ادفو هلتق ربخ انل
 يتثام دفولا لاجر ةموكحلا تطعاف هْسفن نع نيبدبملا ةراغ مفد ىلع ىوقيل ]

 دادمتسالاو ةيهالا يف | ريخاو ا ريخذب نوتجنمار زرط نم ةيقدن ||

 لراش عمتجا كلذ نإ يفو م+ ايبق لزانم ىلا افلح نم بمملا ءارض قارتخال ْ

 ةيث يدل نارجاتلاهل لاقفريربمالاجوخ هتسا ناقحرك لهان» رجات دلفوي ]

 ةبحص دليفون بهذي نا ىلع شاف ماعنلا شلرو جاملاو غمصلا نم ةرفاو

 ضربالا يلا ءارحصلا ةيقب قرتخم مه,ءيعز ذوفن ةط_ساوبو شيابكلا دفو |
 نه ددحأ هب رعشل نا ريب مامنلا شيرو جاملاو غمصلا لمحي كانه نمو |
 ريظن مالا كلت نم ارفاو ابيصن لاجو> هل لمج دقو ةيودبلا شااورد ||

 ظ هدصفم ىلا هلوصوو هحاج اهم ردت يبل هن رطاخم

 م ومئامب ف دودمللا يف رومالا الو لع معا لقوا نضر دقو

 نيبودبملا ةهلل الام دفولا ليلد ناتو ةيشبح ةيظحم هعمو دفولا ةبحصس افلح

 يف ذكَقو ناك ىذلا يموجنلا نمحرلا دبع خلاف
 أ هريس ةطخيىلع هءلطأو ةلقاد

 دليفو لراش راسف هدنع نم نونوعبملا هيف مهلباق ١ يذلا ناكملا ىلا هدشراو

 ةشطعمةبداب ىف ليلدلا مهب راسفدل وبلا 1 ضاق 20 وهو دفولا عم

 ةعاس نب رشعو عبأ : ةدم ءاملا اودّمفو ىت>

 ىب رش الا ةزججدمحت ةدايف تحن سك | رةئاوسمخم هءارو دفنا دق يم وحنلان اكو

 . || مهدمب لسيلدلاو اهاجر نم هتف غل قالو ةرءاس ةلفاقلا تناك امد و
 . .[ زاحتاف محلاقثأ نم نكمتو ةرغىلع ودملا ميمهادذا ءاملا ىلا لوصولا برق



 نهب اتي حدس راج ب 1 7-7 ا 1 نا 3

 هيه دو يو ا ل ل اع تا

 1 1 7 اننا 1 م44

 0 ا ل ب ا ا حلال دوا ع ا يجد نسيج تيجو

 هس

1 1 0 8 

 اج 0 < 03 - رع

' 9*1 
 ب ميسسصس*م

 نهادحا تجحرخ اذاو ربتلا صان كوع الاعأ نسل اير !ءأاشن را

 نع ةنبجأو ا لك لغو ىراوملا نسيه اشو سال

 ةيدرالاب نمالوم ىلع نالظي رب-تلا نم ةيقر هلام مع شهاالام ىلا

 قاوسالا ىف تالوست٠ تاليقملا هلاه رثك |تدهاش دقو ةءريرألا

 لدا زفلا ناشف

 دحأ هل لاقف ىثياعتلا ةروصةمنم برأ اسلاج تنك موب تاذ ينو

 نيالا ]يلعاف اي تر ءاملا يبت م نإ نابل

 هتناجاف اهلاح نعام أس تءاخلا 0 لسوف اضارثا انيلع سجاولا نم لاقو

 داوقنلا نكست ااطماب هلال دعاجرهاف العش ,طقالاو الشلا ١ د رثكاو

 ةمب_س ىه اذاف اهتئاج رادقم اوملءيل اهءارو سانا! جرخو اهفك ىف هتمض

 ةأرملا تلاقف ةيزتطم شوف مس اهتدبق ردش“ نماحنلا 1 نم تالا

 يلثمل همارك | غلبموةفيلحلا ةزئالل اورظنا

 لئابملا نم أهريغل يعلو تداب شاب اكلا لبق نا لوُقلا ةلمجو اذه

 هدحو هلل ماودلاو .

 9 - جم + هد هدمت 1176:7174 مك سمس حسو هس

 دليفوين لراش يلع ضيبقلار كذ

 هنا هنزل ف اناوو اربع رونقا ورز ةمرراما هذه نم زرحاف دود | واس

 تاداعلاو قالخالا يف مم هبشتبو نيينطولا ةرششاءم نسحب ناك هم ةبادب ذنم
 يح هينشتلا 0 ا هنا هعالم ىلع ربظل و مهم دحاو هناك ىتح

 هوجو يف تحتفو حاج يف تداز ناكسلا ميج دنع ةميظع ةوظح لان |
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 ارا ةفارشم ةلذفلا ةليشو اذيلا ربلو هنا نم لجر ىئام وك ةبطو
 يف نم هسبتناف سلفلا يف اص خيشلا مايخي يوابون دم طاحاف لهأتملو
 اوذخأو هعم نم ةيقب كلذكو هسرف اص خيشلا بكرو نيروعذدم م

 فوم اولتساف ممريخذ تدش ىتح شواردلا ىلع صاصرلا نوقلطي

 خيشلا بيصأو مهفقاوم نع مثو>زحزو اهوقرتخاف شواردلا فوت

 0و هيلا مدمن هداوج نعاس رص رفن هءارذ يف ةصاصرب اص

 عنتماف اريسا قاسن ىلثما هل لاقو هتفيلخو يدرملا نعلو مشلاب هردتاف هقانو

 دحأ مدقتف بسنلا تالص نم ا. اه امارتحا هلتق نع يوابون دمع

 وطقس نيذلا هترسأ لاجرو هيوخا سؤرو هسأر زحو هلتقو شيواردلا

 هينوأام ىلع ادج اسرخو اهب رسف ىشياعتلا ىلا سؤرلا تلمحو هتباصا دعب ىلتق

 ةمقاولا لحم ىلا مههجوو دونجو ةبتك هعمو نام ىازلا بدتناو رصمنلا نم
 ناك لبالا نم سؤرلا ددع نا ةبتكلا كئاوأ نم ينالبو مئانفلا اوممجم 3
 فلما سار فلا نان ا نم ردبلا دع برقيو نويلم ىلع وبري
 عم تمي ةيشالا هتاه تلسرأو !مترثكل اهدادعتب اوني م مهناف ة ةريغصلا
 ةمرضم شو رقةشنخ يللا ضمنا ةقانلا نك نأ ارك ذ دقو نامرد دمأ يف ةنيوج مئانغ

 ةضفلاو ىهذلا نم ةرطنقملا ريطانتلابو ايابس ءاسنلا نم تاعامجلاب "يجو

 ةورو ةيشام نهرثكاو نادوسلا لئابق م انعاهذه شيابكلا ةليبق تناكو ّْ

 ىلع اماعنب رشعوةس# دنءدفو دقناكو نادوسلا فلك أيملاءامعز ينغأ اهيعزو

 هدالب ىلا هداعأو هتدافو مرك اف امحتو ايادههل مدقو اش .ليعامساوب دحلاهل وقتا
 | كلا اح ربك !نادن 0 ام سم نم مار ؟ الاو زءلاب

 ظ ا الل ذها تناك ادعوا: موق ليصحتل ءاملأ هيف عيبا ' هانا نامرد م أ يف اهسأر ىلع



 ةنسسكو نس يؤ شح عني

 هي 1 »

 رقبلاو لب الاىرت تكف مهلك اسم اهم يتلا تاهلا ىلا ءارسمالا ذفناو ةلبتلا

 ةدحاولان مث راص يتح قونلا نامثأ تلزنو اهعسو ىلع ضرالا اب تفاض دق

 ىف شدابكلا ةليبق ةيشام ةرداصم ةلب نيطلا دازو ةيرصم شورق ةسمخ

 ىلع وبر“ شيابكلا ةيشامو ةئيهج لاومأ هن توذرم يذلا تّقولا س

 ف :ًايسايف هحص وس 0

 اهؤالوامءنذي لو اميشام تبهذوابلك تداب ةنيهج ةليبق نا لصاملاو
 ةموكملا دص اماقو ىئدبلا

 نتيناكلا ةليف برج را“
 الزان يدبملا ناك ال ضِالا يف شدا.كلا ةليبق ميعز نالتفا

 تدعتاو ةيودبملا ىلع نايصعلاب شدابكلاب ةليبق 8 هلثق رثأ لعو أمم

 نين ىتلا ءارحصلا تت ظاوتو .تافدرك نما رشلا ىارلاو لام
 ةاشندو نافدرك

 تك لقد نم زياكنالا بحسلاو موط را ىلع ةيودهملا قلوتساللو

 هدعوتبوةرأن هدعلو ةعاطلا يلاهوعدب شيابكلا ميعز اص خييشلاولا ينيب

 راص يتح ءارحصلا ىف لغوت لب هديعو نمبهر. لو هدعويللا تفتل ملفي رخا

 ىف ةليق ترش وابو طمع ىشيامتلا بدتاف ةيوطلا تاملولا دو
 بيطلا ىلع لخد ىذلا وهو شيرابكلا ةليبق نوطب نم نط ىه ىتأا رارج
 هلتقو نود غلارنجلا رئالا

 نام رد مأ ند اوراق نامرألا ى ريب ”اددع هعم ىئيأعتلا بدتناو
 هب الزان اص خيشلا ناكو ( ردإب م أ ) لهنم اونلب يتح ءارحصلا نيقرت

 ىناث نادوسلل «١1ه»
 «ري  ققع نع ةسن
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 ص نربق "1 يشياعتل ابلمج ىلا ةعمتلا ١ 0 0و يدل 10 ةفيلللا ىل يلا

 دوم نكلو دايعالاو مساوملا مأيأ يف نيوعدملا ىلا ماءطلا هفان نم ا

 حق نه طيلخ وه اسيفن امامط ءاسمو احابص أهئلم هفويض ىرش ناك كاز
 فسرب ىثياعتلا ىلا دياز دو# .قيسو - لسع وأ ىكتف نبلو مو

 لمط يازلا لصاتسا ١م.» ةن- ىفو نجسلا يف هحرطف لالغالاو دويقلا يف
 باذع نم هباصأ نا دب امث تاف دّئاز دومت ةفيللا قلطأو ةنبابضلا ةلْبق

 ةلنايؤئح ةليبق ضاقتتا 5

 اناقو رانسبونج نكست يتلا ةنيبج ةليبق تاداعو قالخا ضع انركذ

 هدنعنمدأعو ( ربدق) لبج يف ىدبملا يلا صخش فورأبا يدبملا اهميعز نا

 داع 9 تاس يت> رانسة لب دم مب ب راح لَظ و مهعمج نيذلا هموقىف هل اعف ٍْ

 رانس ءارو امف هدالب يلا

 يلاضف ما وبأ همسا ايراقب ايبأ> ىنياعتلا لسرأ ١م. ةنس لئاوأ ىفو
 مهلمخل رانسس بونج ة_قاولا دالبلا رتاسو ةنيهج ةليبق نم جارحلا ةنابجل

 يلا مهاوكش اومفرف هلمحت نع اوزجيام فيملا بورضو ملاظملا عاونأ نم
 7 باح هيلا | وكشنأل نيدلا ن نء«قورأملاب ب موه. و مهفنع يذلا ىثياعتلا
 اهنارهظ نيب نم ارسق يلاضن ما ابا تهارخاو أهميعزو ةنيهج ةليبق ثبهف

 ةسخ وحن ذافناب عرسأ ابنلا اذههب لصتا ا يذلا ىثياعتلا ىلع اهجورخ تنلعاو

 اولتقو ةنيهج ةليبق اودراطف ةيرانلا ةحاسالاب حاسم مهاج لتاقم آلا

 ١ || هذه لاومأ ةرداصم سم ىثياعتلا ردصأو هترساو فورابا ىدهملا اهميعز
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 ةلسك تطّقس نأ دعبو لعشالفهتماقا لحم ( تاموتلا ) ةيرق نم ةسرق اهنالأ| |

 ريغ ال و ربغل نم ناحيسف :
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 ةيونح تايخلا قابمعزر له ضل. كلف

 فلا ةئاعرأ لعاابسوفنددع وب رب ةنءابضلا' ىمسنةليبق ( هريتأ )رهش ف
 ةبركشلا ةليش ةيشام لع وب ريأم نمبلاو لبالا عون 0 ةيشاملا نماطرة مسن

 نادوسلا مدق ياش اهدد نا ةرسالا هله دك وذو نورق ذنمةليمقلا كات

 نمهلو ةمساو ةورن اذ اذه دئاز د ناكو اضن نورق دنع ةيماشلا راد

 هناقراب ةءولمم ىرق ىرن كنا ىتح رصح ثح لخد الام ءاقرالاو يلاوثل

 هل تناكو تالايرلا فال آب لابللا ىطفيو فويضلا يرش ادوج اعرت نا

 ذل رم دحاو ىربخا دقو .ةللجر نوح اانا لا

 اهذفت ىلع رادلاب ةموسوملا قونلا اوصحأ مهلا هلاومأ ةرداصم اورضح

 هيلاوم نم دحال غوس ال ةصاخ هبوكرل ةدعم أمنا ىلا ةراشا نعالا

 مرك ١ نم سار فالا ةميرأ وحن تناكف هماقمل الالجا اهبوكر هترسأ وأ

 نجهلاو قونلا عاونأ
 ناو ةيوكلل ءالو نطو ةيودملا ضغب دكا ىسع دو# ناكو

 لبق. هل بتكي ناك ةنقد نامء نا يتح اهتعاطب ىهاظتبو ةبودهملا ؟ىلاعي نآك

 اهبحس لبق ( ةريجلا) ةيماح ىلع ةراغلا نش بوجو ىلع ًاضرحم ةلسك طوقس
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 اهشويح دب اقهلءجو نافدركو روفراد ملقإ ىلع هب الولاب هيلا بتكو هلم نم

 ةيودهأا يعدم هزرج ىبا 0 هةيورحو هلامعا ةبق نت او

 اهاعز لتقوةشبعاب ةيركشلا ةليبق قاحت رك

 يللا أهوعدب ةبركشلا ةليش يللا ىذا اذذلا كيلا امءغ ةئس لئاوأ ف

 ( هرير ) ءارحصباهّيداب يف ةلزان ذكقو تناكو اهتيشاعب نامرد مأىلا صوخشلا

 || نكت مل نامرد مأ ىلا موعد نا تنقباف قزرالا لينلاو (هربتا )ىرهن نيب
 ا ناكو شابحالا دالب يللا ءاحتلالا ىلع تاوعف اهرداصمو مدا ل ريغل

 هيلع فوسألا ض هرابخأ انرك ذ يذلا نس يبأ نب ميركلا ضوع ابميعز
 : نامرد ما ُْف دئموب ميم امدان اثات ىدهملا ىلع ةهوالقو ذودرغ

 ّْ رايمخالا هن ءاج 4 هكيشلا لم عل هلام 5 هوعد نم لد : الق ماي ك_علو

 : ىلع ضبيقلا ءاعلاب عار اظيغ ل شايحالا دالبب تانيا امرداغع '

 : ضيمف ةبركشلا ةليبق نم مه نيذلاهترسأ ةارفار امونسوا نبميركلا ضوع

 ىتح نجسلا ىف اوجزو ديدملاب اولبكو مهرايخ نم لجر ىتئام وحن ىلع
 دحأ مهنمجني مو اميجج اولتقف اربص ملتقي ىثباعتلا ىمأ

 ىضف نيذلا نم الاخ لي اونوكي م ةشملا للا اورداه نيذلا ا

 : 6 5 يتلا مهلبإ ت تيارا ةشيللا دالب ءاوه ةءادر نال نحسلا ْ مهيلع

 فلا ةثاعالث نم اهددع برّ ىتلا مهس وش : تدانأ و فولالا تائع دعل

 اهرثكاو نادوسلا لئابق ربك | نم تناك يتلا ةليبقلا كلت ناف ةلخجابو.ةمسن

 قب و اهتشام ترهذو هنأ ةركد نع 000 ةوذو اشطل اهدشأو ةيشام

 || مقدما رقفلا ةبابن ىف مهو دالبلا ىف نيقرفتم ةءسل فال | ةمشن ريغ اهو



 فسلم

 ةلقن> يلا يب وغلا نم رلا دبع افنأ 0 :

 اهنمو ربرب يلاىوجنلا نمحرلا دبع يشباعتلا دفنا ٠م م ةن. لئاوأ يف ظ

 ةلقند يلا لصوذ فيرش ةفيلخلا هنا را نيعباتلا ةلئامأا عيمج هعمو ةاشد يللا ا ْ

 هركسعملازكصةلقتند مياقإ ةدعاق ( ىضرعلا ) ةنبدم ذخنأو ةنسلا رخاوأ ىف | ظ

 5 رابخأ ةيش رك ذ يلا دوعنسو افلح بونج ىلا هشيج عئالط كافور ماعلا ْ 1

 قذوللا لاو( يشوط) ةمقاو يف هلتف ىلا[ !

 ماب 2 حس ا

 ابعاضخاو يتياحنلا يلع روفرأ> ضاقتنا

 ىرارذ نم فسوب همسا لجر سه روفراد لقز دلاخ د رداغال

 لقز اهب مهكرتن يذلا شيواردلا يدبا نم دالبلا صاختساو روفراذ نيطالس |
 نامئعىلا ىثناعتلا بتكف هفالسا ناك م روفراد ميلاقا يلع اناطلس هب يدونو ||

 أهعاضخال روفراد يلا مسي مدقتلاو نافدرك يلاهأ دش ه نما واج مدأ ْ

 اوناك فالآ ةرشع وحن مهنم لئاقم فلا نيسملا يلع وب رب ًاثيجحدشغ |

 ناطلسلاهلب مفر وفرادةمصاع( رشافلا) لعمممجهو هب رانلا ةحلسالاب نيحلسم

 ةعزه نع ب 15 تاجناو لاطالا عافد اودفادو كرتك عمج ىف فاسو

 يلوتساف ةيودبملا ةعاطب دالبلا تنادو فسوب ناطاسلا لتقو روفراد لهأ||
 هبدل عمتجاف روفراد لوح يتلا لابملا ىلع ةراغلا يلاوب ذخاَو مدا نامنع الع

 ١ ةيراذلا ةحاسالاب مهحلس لتاقم فلا نب 1 ءاهز ءاق 1 نم

 ةداعلا فولام ىلع ىشياعتلا يلا روفراذ نم همذغ أع مدا ناثع لسراو ]

 رس يذلا يشياعتلا يلا ابابس روفرادتايتف نم ةاتف ةنامثالث نم رثك | لس راو[



 ظ ظ #« م

 تناك ذا هزورب دنع هتليل ل-5م يف هتئيهك رمح هنولو ردت_سم هص و

 رم دحاو فقوق 1808 ةنس 0 عيبر رهش نم رشع سداسلا ةليل

 3 مالسلا ) الئاق هوص سلاج وهو يثداعتلا يناجي شيواردلا

 رشلا ةهجولا مرظن اولوح لاق ةيحتلا اودرذ( السلا هيلع ا بام
 ا نرللا الج .ءوغار له ناق ر ال «رلوزر فذ رقلا لااو رك ب

 تعمس ىتنا لاَمف نؤوللا اذه دنا رظنن مل .ال . "ل الئاق ول> ىلع ةفيلخلا هباجاف

 لممي هللا ناف موطرخلا | :دتق اذا » ريدق يف نكو لرش مالسلا هيلع يدبملا

 انديساب انلقف دبالا ىلا مبحاصي يذلا نيبملا رصنلا اهب نوفرعي با ىباحصال

 |١ فقوف <« رمحا نول يف رعملا جورخ ىه لاقف هناالا كلت يهأمو ىدملا

 ل ناك انا ١14 ٠ ىد ىلا تحاصاب تقدس لجرلل لاقو ىتباعتلا

 الا لو ديالا لإ ةاكأو ىدنملل سن اذه د ىو ردقلا ةسفس
 ةالص ءادا دعب مْض رآلا ىلع تقبطلا دق ءامسلا تلخ ىتح رييكتلاو ليلملاب

 ىدبلا ش ةدوارد ةلاهج نم ابجعتم ىتليل تيضقو نامرد مأ ىلا اندع ءاشملا

 ًارشهنان ل را ىلع بتكي ام ارق :ال رجالا نوءلعي نيذلا

 افلح ىلا زياكنالا داعو ةعاشالا تلك اريخأ و رهثلا ةحفص لع ثتكي ام

 شيواردلا درط نودصقتب اوناكىلب ةلقثد ىلا مدقتلا اودصقب مل ةقيقملا فهذا

 أامونج .نع مهودعلاو مييلع اوزافف افاح بونج نم

 قثنرداصمنم انيلا لصت مل اهليصافت ناف عئاقولا كلت امأ
 أ ةءاغ وات ورب

 نءاثش رش : و هفواخخ تيهذ أينلا ص مدل لع ال ىقباعتلا نا الا ١

 ركذلا قدتسن ال ةهنان اهدع ىتتلا مئاق ولا كلت
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 ٍ سك 4بف قف نحسلا ف هحزو هلزعل |سمأ ردصاف تالا ادوه لثم 8

 1 ةريزج لاغأ نم لجر لإ هدعل للملا تا ةنامأب دهعو هنلأمأ م ةعلش نم ا

 هبلص نم كلذ دعب ناك امو هلامعأ ةيق ِ ١

 وو ب هج جس هج ]
 ْ ةلقند يلا كا دوعب ةعاش الأ

 || لئاوأ قرب ريبمأ ريثلا كج اهلتحا ةلقاد ذب ريكمالا ةلخلا تلح ال

 ْ تناكيتلا افلح بونج اوغل َىح لازخلا ةهح كك ةتاتافم 00 ا 0 ٍ ١

 || دمحم دونج تيراحو ريياوط ضعنا مم تمد ىنلا ةيزياكتالا ةلخا رقم ذئمود || |

 || كلهم اوعمس ثيح هلك نادوسلا عاضخال ةلقثد ىلا مدقتلا نودص مهنا|| ٠

 أ | ضاضقتا هيلع ربخلا اذه ضقتناف يشياعتلا هللا دبع ىلا 0 غالباب عرشافىدهلا || ٠

 || ينلاهلامآ ىلع ىضب زياكتالا مدق , نالباو.لا هدّمفَأ اعور عانراو ةقعاضلا|| ٠

 || ءاضرا ريصي ذا ناطلسلاب هدارقناو كاملا هدادبتسا صو ابسيسأت ىف عرش || ٠

 1ْ نامردمأ اونا ىتحمهكرتو زياكتالامامأ ردهمتلاب ه يصاب ريألا 3 لل بتكو ِْ 1

 أ| لامش اوركسمي نا ةلئاقلا ىصأو زياكتالا مدشن ربخ نلعأ يلاتلا مويلا ينوأ| .

 ٍْ ىلع ناتف.احلا و ىذلاعتلا اس نطل رأملا ليا ف ْو مهعم تح نام رد ما :

 فرش دمتو ولخأ| |

 ةاللص قشاعتلا انن ىلصو رم ملا نم أ اضو : بورغلل نستلا تلا اكو

 | رمهلاز 2و ةالصلا ءادأ كعلو نا ىلا ة ههددم امه و>وو رملا 4ص لع كولا
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 نايل دحأ نا قتحم ناعمالا نيمل رظنب نم نا لولا ةلجو

 يما نا مظعأو هأ قباص فورلاو يد هلل برعم 9 ناك

 ةلك ةئاغأ لوش نا مهدحأ رسال ءءانف و يدمحلا دالوأ نا ىتح هددغ

 نايدلس دما نمنع ٠
 : وع ناو ء

 بجو اسما ادنا يف ا,ال ناك ناميلس دمحا نا اده نم ايلح رهظلو

 ةريس هنك ىلع نيم فاولا نم ةثييحاف قدص حجرا اذملو هنع يدهملا فار

 ىدهملا نوكي نا ريغب ةربإ يف اطيخ مضي ال ناك نا,يلس دمحأ نانم يدهم

 كم ول د هنغ بحح ال ناكو هب ءالتعالا ريثك وهو ةعصوب هل صماالا

 نم هناجأ ناواس دمحأ اهقرطو ةقلفم هتفرغو هلاست يدحاب ايلتخم يدهم

 ينلزلا ةبامو يبرذلا ىهتنم اذهو هيلع جيولولا هنذاو لخادلا

 4م برش نا لائملس ليا نم ِط ظتم يشراعتلا نك يدهم قو ١ الو

 ةءاد دوش ناك 5 ايفاح هشاد دوشو يدهملا ه ' مدخت ناكام لثع همدختو

 دازو هبصنل ةياعر ىاعتلل همارتحاف داز هنأ سعالا ةياغلب لعش م

 للملا تلي د م ليلقلا ند لقأ تيصُس هتبارق يوذ صخو هنأ ص ف

 دال او د "أس ةيطعأ دازو قدما برآقا لع قاشالاو لذبلا ىلع تكعو

 مهتابماو
 ةفالملاءاضفإ رثأ ىلعىثباعتلا نم هبيصي ارش عقوتب ناميلس دمحأ ناكو

 لقذ ةجنع ونأ نجس نا ديو لقز دلاخ دم ىلا هاتك ابرك ذ دقو هيلا

 0 نم رخاسف للملا تلي ع ل ىدلمعم 00 لشسلا ن ع كل

 هنكع الكاذلو رئافدىف باسملا طبضد ا م يدبملا نآب جتحا و حارتقالا

ِ 



 ا ظ
 ْ يدهملا ةحم ف ىناع نايم دمحأ ناكو هرارسا هنك ىلع هعلطاو ةمرك أو

 || ةباد ماطخ دوش ناكو هل ةءءطالا يدش ايلوتم ناك هنا انركذ دقو هتمدخو
 || هيف-هل اضوفم لاملا تدب ةنامآ يدبملاءالو ( ربدق )لابج يفو ايفاح يدبلا

 ْ ا نم ا ءاش نم ىلعهل ةيلوسم و ةبقأ ص يندأ الب لمعلا

 ْ ةدارا هل ثق الو هيضقنو ئتدامتلا هللا دبع ردت نايلع را نكد

 || ىري ناك نايلس دم أ ال ىدبملا دنع ةلزأملا ومس نم ىثباعتلا هيف ناك ام عم
 ظ اذه غل اممم يشياعتلا هللا دبع ةلزنم نم عفراو يمسا ةلزنم ىف يدهملا دنع هسفن

 . هنم برملا ند

 ٍْ دع داكف ىدنيملا ربخلا لصلاو ندحسف ناماس د نوجعسل ىدياعتلا صاف

 || قانلس دما قلطأو نجسلا ىلإ لسسراف بضتلا نم هتمام ةدخل
 | هلزميسدلا مهضع) نظ ىتح مالا اذه لثم ىلع همادقا ىلع ىثياعتلا فنعو
 ٍ هبال نيد نم ةيصشو ةفالخلا نعم

 ْ ىلع ايوتكم ىيار هلا لاق يح نامل دمحأ ىلع ءانثلا 5 يدبملا ىلاغت دقو

 ||  مالسلا هيلع يدبملا نيمأ ناملس دمأ نا هنآش لج نمحرلا شرمع قاس
 || نمرفوالا بيصنلاب مهصخمو ىدهلا ةبارق ىوذ مركب ناك هنا اناَف دقو

 || ىشيامتلا براقأ اما. ربش لك يف لاير ةنام نم رثك ا ىثياعتلا ىطمي الو لالا

 ْ ددرت ناك هشار ليكوو ىشناعتلا اخأ بودعل نا ىح ةتبلأ مذ نصي الف

 ْ تاالارةسمخ نمهرثكا أهدعل هحتع كلفةياللث ءاعر نال يح باب لع

 الف لاؤسلا ءالذا فقوم نايل_س دمحأ باب ىلع افقاو راس ه جارد
 هترشع ىلا كورا هاندا

 سيفا نادوسلا 0
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 ن* هعم نع رؤفراد ةرداخع لّقز دلاخ دم ىلا أ رادصاب عرسأف ي ثاعتلا ظ

 ةخنع ول هسضرتعا نافدرك غلب اذا ىتح روفراد رداغو مالا ل اف شيلا |

 دع عاطاف روك ذلاة>نع يبا ىلا ش ه.ىلا لكميات سش ىشباعتلا نم |عأ هيلا عفد 0

 ضارتعا لقأ 1 . و دلاخ |

 ىف عرش لقز دااخ دمم شيج ىلع ءاليتسالا نم ةجنع وأ نكمت الو
 هليرأو ديدحلاب هلبك مث همو. توقهل كرت موةيصوصخلا هلا هدير يفأ

 ىثداعتلا هحز اهلا هلوصو ىدلو لالغالاو دويقلا ف فسرب نامرد م ا ىلا|

 هحأرس قاطأ من مرو ةعضل هيف ىتبف 8 فا(

 .دلاخ دم نم ةجنع وبأ نادمج اهلع يلوتسا يتلا لويملا عومجم غلبو
 ةسمخ ىلع وبرب ناك يّرسالا ددعو داوج فالآ ةرشع ىلع فيذرام لقز ||
 لقزلاومأ لك ةج:ءوأ رفظو ةيرانلا ةحاسالاب نيحلسميداهج فلا رشع ||
 يتيامتلا لا اهاسرأ و ادج ةسلطع تناكمأ|
 ١ لاقو كلذ مم ربخأو هتناطإ عجل قز 1 ىلع ضبتلا أ 0 ىثباعتلاب لصلا الو 0

 نم ب ثلظأ اأو ىرك هلع فطم اناترخو قرا تيهذ دق م ْ

 نفقارطالا :ةنمارتملا ةكلملا هذهر 7 ايقلا ىلع ىنودعاست نا مويلا ذنم

 ىلع بارعالا ةيلاوت ادم نو ابنامتا نع قشر امم ىل نب 1 ثيحأ|

 هينطاومو ه ,راقأ نم ىدبملا مهال و نيذلا ةفاش لاصتتساو دالبلا ||

 هلزعو للاخ كيب نيعأ نايس لجأ ىلع سلك

 (ةعافر) اهمسا ةدإب لاعأ نم .لصالا ىلخت املا تسي نيمأ ناولس دمحأ
 هبحاف( انآ )ةرب زج يف يدسمملا ىلع عمتجا ةيقرشلا قرزالا لينلا ةفسض ىلع
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 مجبف ضيبالا يفر ئاز هءاجام ابكلمهلتقو يدبملا ماش انركذ ىتا ىلقت
 ل 3 ءاقرا مه«أبو م نايبصلاو ءانبتلا فاسو املاحر لتقو اب نم 0

 مهعمالكلا انل مدت من ونايف ار

 اهلام ببتثاو روفراد نيب نكست يتلا ةمزاوملا ةليبق ةجنع وبأ ازغ م

 ناكو( ريدق)لابج يف يدهملاب قا ناك يذلا ( ىاون ) اهميعز لتقو اهنيشامو

 رفف اهلا هقاسو هدعو فلخاف موطرخلا ىلا هتدفأ ص نم هن افعأب هدعو يدهملا

 هتليبق لا وماتوحا وهم اهات اةكنع وأ هلتَمَف لافدرك ينهموَش قلو ىاون

 هنو وفرا>نم لقز دلا> دمحم صاخت ارك ذ
 روفراديلعهءاليتساو ل ةزدلاخ د ناش هيلاراصام لالا ءزألا يف ُ اندروا

 ىتئام ىلع ول انيثك | أشدح هلود 0 تح لقت ا كلك | أف واصدق فو

 لث 0 نلا ظ

 1 يشاعتلا ىلوتسا الو مدس ده هنماف وختم يثيامتلا ناكو

 لاما تدب نا ناماس دنحأ بتك هتايارو هن هتريخذو في رش ةفيلخلا حالا

 ثداوملا نم ىدهملا توم ىّتع ناك ام لكب هيف هربخا لقز دم ىلا اباتك

 هللادبع ةفيلخلا هل هبصن ىذلا خفلا يف فيرش ةفيلخلا عوقوب هربخا 6

 ىهل لاقو تابارلاو ةحل_سالاو ةرب_خذلا نم هدام هملسأ ىتح ىشياعتلا

 هيف مقو ىذلا لثم خف ىف عوقولا نم هرذحو كنمالا لمالا 3 ادا

 1 لص 5 ىح > ىدملا براقأ ةيفارع ٍِق 2 دو يشرأعتلا د

 ىىلانلا تدب 0 ناهلس كمحأ تاعك مقوف 2 لقز دلاخ دم لاشك



 ظ
 ا

1 

 برم اضرعتبال ناو ضيبالا يف ءانبلاب اهيصأو (وناجي) روهشملا مدآ

  1ا١ايى
ْ 

 9 كاملا ناري ماما اومزملا نيذلا شبواردلا ناسرف ن تا

 لاملا نم اهفام بهتناو شواردلا لزانم لخدو اهلع يلوتساف هناخ هبحلا هل

 ' ةيرصماةموكملاةءاط ىف هلوخد ناعاوةبونلا لابج يلا ضيبالا رداغو عاتملاو

 فئارضلا يجب ذخأو داوتلا نمةعم نفت رلاحنمو ( اشاب كاملا ) هسفن يمسو

 اوذخأ الزاو نيلهالا قوة لعىدعتلا مدعي هداوق ىصوأو لابجلا اكس نم

 لابملا ناكس اهب مر>دتما ةنسح ةريس اوراسف ةضورفملا ةببرضلا الا مهنم

 ةحاسالاب نيحاسم هلاجر نم فال ةئالث رداقلا دبع دونت مهفلخ لسراف

 لتقو ةعزه رش * [ شار كاملا مم زهف ىل رجا ديحأأ ي ىشاحللا ةداق تي هيرانلا

 فالا را ى رداقعلا دع دومت هلا هم م موعم 0 اددع حذو مهذبا

 دبع دوم لتفو لاطنالا تابث' هلاجرو كالا تو ناممللا قتلاف لتاقم

 ةاحنلاب ن وقدصي ال مه ورايدالانوقايلايلووهلاجر رثك ا لتقو رداقلا

 رس هنكلو كالا صا ةبقاع فاخ دوم لتق ربخ ىشياعنلاب لصتا املو

 | عرساف في رش ةفيلملا ةوق نم دضعو ىدبملا بيرقهنالهلتقب ى رخال نو

 نامع هببرق هفاخ ريسو لجر ينئام يف ىبارمعلا يمش اهلا ىلع بادتاب

 هناوق عيمجم كاملا ىلع موجملاب هرمأب ةجنع يبا نادم ىلا بتكو كلما
 كاملا اف رهظأ ابرح هالصصاو لتاقم فلا نيرشع نم رثك اب هيلع عجبف

 هيا ةركب نع اولتق يتح هلاسن مظعاهلاجرو

 لابجا يف ةفع يبا لاعارك ذ
 !لاج نم برتقا يتح لابجلا يف هنا وزغ يلا داع كالا ةجنع وبا مزه ال



 ا يت

+ » 
 كلذ يلع ء مالا ىشقلاو هلو و را نحرلا || .

 ||  نافدرك رز يما لتقو ضيالاب ةيداجلا نايصعرك ذ
 || لع فاختسا نامردمأ يلا نمو( دهرلا )ىلا ضيبالا يدبملا رداغ ال

 ْ امل ( ريدق) لابجيف هفلختساهنا انركذ دقو رداقلا دبع دوم همع نافدرك ميلقا

 || للعاضياق رداقلا دبع دوت لظو هفالختساب لءافت هناكف نافدرك ىلأ اهحراب |
 || عامجالا روض ىشرعتلا هاعدت_ساف ىدبملا ينوث ىتح نافدرك مياقأ مامز

 || ضيب الا يفهلمع ىلا هداعأمث يدبملا ةافو بدع ناك يذلا ىحضالا ديع يفماملا
 ِْ ءامدقلا هباكا نمو ىدملا دلاو مي نبا اذه رداقلا دبع دوت ناكو 1

 || ناكو ةعانقلاو دهرلاب ار هاظتم ناكو ةءدبملا يوعد سيسأت يف هوكراش نيذلا || .

 ٠ هلجنو هم رك ىدميملا

 ظ مهم ىدابج ةثاممحو فلا هنداق تحن ىتلا ضيالا ةيءاح يف ناكو

 ١ للالعلاا هاب تس ىضاو ىاوري أ نذلادم وك شل الون نمت ١

 دبع دو# مهم مهردأص نيذلا يلاهالا ديبع نم يقابلاو ضِيالا طوّدسو

 مهل دهعف( كالا )همسا مهم طلئاض فص مهدوش ةيداهللا ءالؤهو رداقلا

 هل تار ضمعبلا لعجو ةيشاملا حدو تاناخةبملا ةسارح رداقلا دبع دوت

 فاور مهيطمي ال كلذ عم ناكو هداولو ١ نم اًؤاتساف ممايرورضب موق

 كاملا مهدئاق وعدب لسراف ربخلاهيلاىمنف هيلع جورخلا اورمضاوةل ءاعماهذه

 || هيلا لسرأو روضألا نع رذتعاف ةدددج صاوأ يقاتل دجسلا يلا روضحلا

  0كالا طاشتساف مهتانعأ برضو رداقلا دبع دوت مهبلع ضبتف هناوعأ

  1ون رداقلا دبع دو# هءفادق هناخيملا ىلع هلاجرب مجهو هقاوأ خفشو



 ش0 ا ا اا تأأذذخذ1ذذز ز ز  ذ ]  | 1 ]1| ]1 1 1 1 1 1 1 ]1 ذآ مم

 ٠٠#

 ”كانلاو ةعلسألا نفاع ةنيلطل ادنعام لع ىغباعتلا ىلوتسا انملو

 ريطانتلا نم ةولاتغاام ىلع باسم ءارسعالا كلوا ةسشقانم ىلع ارداق حبصا
 مهْنم تذخأ نبذلا رانس نايعأ هيلا ىعدتساف ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقلا
 ماذا مهم 5 ان ايمن ميلينب مدعبو مالكلا مه نيلي انخاو لاومألا

 لاهل اوت واف ءارمالا نم ةيلع لوتاسا ن م مساو لانإل اةيك هل اًوجنضوا

 مهمالك نمرلع هنال ماعلا دئاقلا ميركسلا دبع دمت ىلع ضبنلا ءاقلا سعأف كلذ

 ىلع ءارسالا ةيفث ىلوتسساو يهذلا نم ريطانق ةسسمخ وحن ىلع ىلوتسا هنا

 ربتلا نم ةميظع ريدامم

 ايريعم بدع ءارمصالا دحا ىوضم يذلا نا 6 ىشاعتلا ملع دقو

 كلو لا كا ومالطر نين هنم دخاو ةنوشلارظان ناك قوزع ىلع همسا

 (نوذلبملا) هتبرق ىف اييغتم ناك ذانامرد ماب هودجم لذ هيلع ضبا ءاقلإ ا

 ةربسم نامرد مأ نع دعب ىلا را 2 ةئام صاخشأب سماف

 ربا ةنان او نامرد مأ ةرداخع ه.راقأ دحا عرسماف هيلع ضبعلل ةدحاو ةلح ص

 سمأب ودكم ىلع ىنياعتلا متاخ روزو ةشبملا دودح ادصاق هتلحار بكرف
 ةشيطادالب ىلا ةمبع تبهاذدت أو ىوضم خيشلا لك م زابام ميدقتمعا صاالا هيف

 مو انمآ ةشيملا دودح غلبو لاير اوال هتالغ رق فوتكلا اذه لوانك

 ( هتبغ ) ةهج يف ينارملا ليجت خيشلاب قو ءوس هبصي
 .ين ماشأ هنا. لوقنف يشياعتلا مهياع ضبق نيذلا ءارمالا ركذ ىلا دمناو

 راكنالا ىلع اورصاو هولاتغا امعءىشب اهلالخ يف رفظي مل روهش ةعضب نجسلا

 ةعتمالاو باودلاو ديبعلاو يراوإلا لثم مبك المأ نم رهظام ةرداصعب ىماف

 دبل ضعبلاو هنقد ناممد مهنم ضعبلا قو مهنع جارفالاب سما مث ةينببلا
 ا
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 هامل نا 5-3 ِظ لم و ولع لع نيةفيلخلا نم بلاط 9 مهلز نع فصلا

 ةيداهجلاو ةريخذلاو ةحاسالا نماهدنعام ماستبأه صارخ اهوماسق انذار

 دي ىثياعتلا ناكو ةيرانلا ةحلسالا نم ًائيش ناكل ال ناتنيخلا حبصأو العفق
 نا كعل ءيّل هل فو / نكلو 4م لحاف ةذاعاي را ولح َن لع ةفيلخلا

 هأ لزجبو همركب نك كلذ عمو نجلا ربط هأ باقو هبض ىغ ذافنا نعم نكك

 روعالا نم رثكا 2 هرواشلو ءاطعلا

 ل هورمتح>أو 4يع هداوفو - رس ةفياحلا باوصا لاي مويلا كلذ نمو

 لوقع لع رت ونال ىلا ةييدحلا هذه هيلع ترا ىذلا هليع ضعيض ندا

 هل نيفعضم ددوتلاو فلزتلا :هل نب رهظم ىشياعتلا ةهجن ىلا اوزاحناف نايبصلا

 ىف ارك دام ذل نأب هءاحأ و هداوؤ دعب دا يذلا فرش ةفيلخلا ناخ

 لقز دلاخ دم همع نءا ةدايف تحن ىتلا ةمخضلا ةوّلا ةطساو هذوفن ةداعا

 روفراد ىف

 دم عم تناك ىنلا وَلا نم ديدش لجو يف ناك ىثياعتلا نا ةَميَمْلا ينو

 فيرش ةفيلخلا ةدوم بالجت-ا ىلا داعكللذلو اباسح اهل سس و لقز دلاخ

 ىف ججارملا ةباب+ دالسبلا ىف نيرشتنم اونا نيذلا ىدبملا ب راقأ عيج قفأو

 ىسوسئس لثا 1 ىةيداألا هذه تناكو لقز دلاخ دمت رم رظن ب رمهيصأثم

 كا 5 1 1 ا 00 ١

 يربصم أ ارارفو رانس ءارما يلع ىغبتلا ركأ
 رسجم لفي رش ةفيلملا عابنأ نم رانس اوطقسا نبذلا ءارسمالا ناك امل

 ثلا لل اودؤد / مما عم ران مانغ نم هول اع مهيلاطم ع يثباعتلا

 اين عملا لانا



 حللسسسسسسسس لش ت١
 *« و1 »

 رير.يلا مدقتلا ديرب هناب ىثياعتلا هللا دبع في رش ةفيلملا ناعاو عنتماف لاملاو
 هلوقل غصي ملف ذ ىئيامتلا هءنف رصم حتفل امم مدقتب يب ةلقد ىلا اهنمو

 عش 0 رال ةبهالا يف ذخأو كانه ركسعو نامرد م ١ لاهش يف جرخو

 هتموا:م بوجو اوراشاف مالا اذهيف مراشتساو هصاوخ ىثاعتلا هللا دبع

 نم مظعأ في رش ةفيلملا ةوق نا ىئياعتلا قرف هماوال عوض ا ىلع هماغراو
 ةّشرطىلا دمعف ةوقلاب هعاضخا دصق اذا رئاردلاهيلعرودت نا دب ال هباو هنوق

 بيطو ول> ىلع ةميللا ىلا لاملا لذبف ةجيتنلا هذه ىلا الصوت عادخلاو ةليملا

 في رش ةفيلأا ىلع هعم نوكيل دوءولاب هبلق

 0 اني ل املا نا دبع تخأب اجوركم ولح لغ ةفيلملا ناكو
 ىلا لاف فيرش ةفيلألا ىلع هليضفت ىلا هوعدب ام ةراقبلا ةيسنج ةطلار

 دوعولاو ايادملاب هيلا هلاساو يدبملا ربص ينرش دنحأ يلا دمع ىذلا ىثياعنلا

 لك يف ةدعاسملاب هدعوو هربدامو فيرش ةفيلخلا رابخأ هسيلا عفرب راصف

 هئم ةيلطب أم

 ركسمم دصقو ولح ىلع ةفيلخلا هعمو يئثيأمتلا بكر موب تاذ ينو

 ىس دخا فوفصلا يلا هلوصو يدلو هئاقلل افومص اومَقوذ فيرش ةفيلخلا

 هتصاخ نم ممريغو يرش دحأو واح ىلع ةفيلخلا نم لك هب طاحاف أف بحتنيو

 فيرش ةفيلخلا هثم برق ًاريخأو مسهلع درب هلاك ببس نع هدا

 ىدملا وهاه م هل لاقو م يلا هد راش اراهمار 39 رف ىدبمللا ب رآقار

 ىلع ىضي نا لبق نوفلتة# فيك يل لوو مدنلا لماثأ ىلع ضعي مكماما
 نورضاملا ىببف قبدصلا ةفيلخ كلنا يباحصأ م ماد مينارهظنيب نمهيلاقتل

 هنولاساو هنولبشب ىثياعتلا باكر ىلع اومارثو فيرش ةفيلخلا مهتمدقم ىفو



 # هاب و

 أعتل ىلع دونطأ ذوفررا د

 نم ةعيس ممم نلاحر ةرشع يثياعتلا لع دفو سا ةئمس لذا لإ ف

 ةدم ةيذغالا ممل مدقو ما رك الاب ماقلتف يراخم نم ةنالثو نيملسملا دونهلا

 دجسملا ىف سجلاتولصلا ةبظاوم ىف مهيلع ددشو م.مأ لمهأ مث عوبسأ

 نييراخبلاةثالثلا نيب ناكو لوستلار يغ ملة ف رحال اوحبصأ ىتح مهتلاحتءاسف
 روصلا خسنو ةباتكسلاب ةفرعمهل ناب يثياءتلا ربخاف نيمالا دم همسا دحاو

 كلت ةرشابمل ةمبطملا ىلا هلاسراب ىماف ةمدّقلا رجلا عباطم يف لمعتست ينلا

 انالث وأ نيت ةنسلا ىف اهضبش تالابو ةسمخ هبتاو لعجو ةنهلا

 نادوساا دالب اودصق مهناو ءارّف مهنا دونملا كنا دا ةلاخ وم رطبا

 قازئرالل اليسا ودج نا مماسع

 عادخلا بيلاسأ يف اعراب ناكو نيدلا لاك همسا دحاو مهذب نم ناكو .

 ةنيبع ) هاما ىهو راجفنالل ةلباقلا ةداملا ةعانصب لعوذ هنا مدا لايتحالاو

 تسشكتا ودل رب اف مثلاير فلا ريشع يلا وحن يئياعتلا نم لوانت ء(ذ ركل

 هللا ءاش نااهناكم 8 هذه رك ذ لع ينأنسو هتليح

 تايارأ 0 ادمار ا ضافتتأ 3 >

 ددرو مه داليلا ميسو ءافلخلا نيد ةلوادملا ع نم نآكك أم ارو

 أمم هاضر مو ةءدلا كاز ذافنا 5 يثياعتلا

 أهفام لع هذاوحتساو زاك هطافسا كعل ميركلا كيع 2-0 داع الو

 ةحاسالاو رئاخذلا نمديدلام لسب ىنأىشياعتلا هنم بلط ةعتمالاو ةريخذلا نم ١

 يات نادوسلا «دعد
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 ىلع نءدقف نيئاتفلا ضتفا 3 لوا أمها لع مثوو هراد .:ىراخفاو

 - 0 ىعدتسا يذلا ي ذاقلا ىلع ن ادا هيلا :نهاوكش نءفرو ىشثباعتلا

 ّْ ناناتفلا ان ذ هميلغ 3 0 نيب ك كلع 5 رلل' ىطو هنأب فرتعا هقاطنتسا يدلو

 |هابا ةماضتقا ركناف

 نبذلا ءاتمالا ةفيظو لاطلاب رسأ ينثياعتلا رك عامتجالا اده قو

 براقا ن“ مىلج نال هبل 3 قا ندارملا ف رظنلا يدهم مذ ضوف

 05 0717 1 ز | 7 زذ 0 10202زةز 0 0 ز 0 ز 02 0 2 23ةييضسس 0 يلدا

 رظل يفهنع وب ونيل يدها مهماقأ نيذلا تاو لا ةفيظو لاطلا ن لا 0 ٠١ يدهلا

 1 ىذلا لع دج ىمانلا سمانلا نيد ءاضتلا ماقأو هيلا مفرت يتلا تامالظلا ْ

 بارععالا ءالهج نم مهلك ايضاق نيرشع و همم 9 مالسالا ىضا ْ
 ب رشلا نا رّثلا ظافلا نون مهنا ريغ قش وهني النذل ْ

 فدصملا لعدهاشلا فيلحت ودورشلا ىفئنءطلا] وق مدع مويلع ر أشأ مث 6 َ

 راشأ م د وهشلا ىف نءطلا لوبق مدعلو >ىتابام موماكحأ يف نوبتكي اوناكف |

 ذك انمكح و دوبشلا تلح زاص دقمالسلا هيلع ىدهملا ةفيلخ |!

 درا مماضامو مهيلع سانلا مايش ىدبملا براقأ نم مقتثيل كلذ لك

 مه لاقو هفيس |مهاش مو. تاذ يف ةاضقلا لحم يلا جرخ و. متم هويممام ||

 بطخ مث مكباقر ىف اذه ىنيس عضأ نا دبالف قلاب سانلا نيب اومكحم مل نا |

 هنا لصاحلاو ىضاَقلا مامأ ي 0 ا الئاق سانلا يف |

 م«ولقو مدالب ىلا نيمجار سانلا لفقو قوفشلا لداعلارهظم سانلاماما رهظ ||

 براقا ةاضاَمم يف اوءرشو هنتعاطل يالا دايقنالاو هل صالخالاب ةءولمت |
 مهْنم هويلسام رثكا اودرتساو يدهم ||
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 ويظن و مهعاط قمحتيل يحضالا كع ُ عامجالل س املا اعد دو اده

 ١ اء راسل ناندرك ريس رداقلا كمع ل َن دوم اند ةودلأو كاللملا ررظع ممم

 لئامم فلا ةثامسمح ءاهز نامرد ما ْ عمتجاف ةربزجلا لابعا اضل امد ظ

 ةحا_سالا نولمح كيع الا ردع 5 هب طيح ديعلا مول مولع جرف

 جالا نم قو وهو ) هنأب ما قو هماماو نوتحتمار زرط ند ةيراذلا

 نع يثياعتلا زيم دق ىد_ىملا ناو ضيالا لسينلا يماخ راك هلمعتسا ناك

 ف وكتلاب شيلا نان رف ةوعد ىلع ةمالعن وكب ىذلا َْق وبلا ادهم ءافلخلا ةيشا|

 تناغتلا َلَوَخ ا

 انوا راسل داو يدمملا هكر ناك أئيحه انكار يشراعتلا 0

 تميقاف كيم نو رةلاوءافاخلاو وه أف ىلبصيل تدعا كوشلان .ةبرز غلب يتح

 ةفيلخلا 2 باخ م اماما سانلاب ىثبامتلا ىلصف ةعاس وحن لاوزا| لبق ةالصلا

 مهبطخمو اماما ساذلاب يلصب دايعالا مايايف ىثلاعتلا لاح ناك اذكهو ولح ىلع

 ةالصلاع اكقا دعاوةءارعلاو ةنأ 01 لهي 0 ثاعتلا نال ولخ لع ة 4 ءاخلا

 هيما ال ممءاطو هيلع س انلا لايقإ نم دارا ه رس دقو ل لأ داع

 يلاهأن ن“ ىلع هنكاو يدمملا تراقا داقتنا ىثخ ناك هنا ارث ذ دقو

 مول.ج جام م راغملاو ماظملا ن 0 نيلهالا اول دقو كوتا ولي مم :ا ةريزجلا

 هذا ربا نع معارا تاو كشملا نعد اون 1 اين نون

 2 كفن رض هل يالا 0 د_ىدنا ا و نا ثدا وحلا هاه نمو

 0 ىهدعم ف 1 ارا ا ر 00 ىأأرف ام 2 ةيوودإا 97

 نبلغ ضيقف انبمأ نع لاثخاو نسا ف هتئالق ال ناتانخو لاخلا



 « ه4

 لأ اع انيطاخ هيدب نيب انلثم الو م وطرملا

 اواحرت ملوموطرملاب مق نوةةفانملا اهيأ اذايلف ؟ايندب مومتررغو سانلا مالضأ

 الئاق هتيجاف«سبسلا وه ام وأ يدرمالنيبذكمنولازت الم لوفنام ردمأ ىلا

 الا يدب لع نصمم نوكن نا نم هللا ذودن ني ةنيلأا انديسا

 ةباثآلا نم انعنم يذلاو هنانلخو يدبملاب نوتمؤم انناب كماما فرتعأ نمو

 2 ةماقآلا نم اننكعو ام اوك الا كيدشلل لع انيردق 6 وه نامرد ماب

 قفانمتنا بضغلاب مدموو ىشامتلا ينباجاف ةمشم ريغل موطرخلا فبارخ 1

 هيفحامو برغلا لعل تينا ةفيلخلا ليس اك تاعف كفنع برص ريغ ىرا الو

 يدسمملا كف لاق دقو كرشمو كل رو مالساا هيلع نهال ناو رودصلا

 طر الا ىلا ةهجبوب قرطاف باطلا لضقو ةيكملا تنتوأ كلا مالسلا هيلع

 نع دقل يزوت ميهاربا اي ىل لاقو هسار مفر مث ءارطالا اذهنم ”رسو

 ديال ن كلو موطرملا يلاه' عيج نعو كنع توفعدقو كيلا سس مم كنءارب

 ىدلاورملا راد موطرملا نال نامردمأب مكتماقاو موطرخلا مكتردانم نم

 اوءزتالو مهسنالم اوسيلت الو رافكلا نك اسم يف | ونكست ال لاق مالسلا هيلع

 انثزاحاب صاف .لينلا زايتحا رجأ كامن ال نحت ةئيلإلا انديساب ,تلكف م ايزاب

 اناولأ لذلا فونص نم يساقت نامرد ماب انقأو رهلا انزتجاف انام

 ىض الأ دبعل ماعلا عاتجالأ ري

 لعفلا ىلا لولا نم هزاربا لبق عورمشملا اذه هلاطباو



 «ةعو
 ٠ لزتم راوج نامرد مأ ف خوكب تقااحتك ىنا تركذ دقو اذه ظ

 ا|نتعك عضولا كشو ىلع ةجوز يل تناك يدبملا ةافو دعبو روصئم فسو 08

 ْ ىلا تاقتناف ماظعلا نيو رصملا طايضلا دحاتش ىهو ةنددملا طوقس لبق امتجوزت || ٠
 1 ل ىتحمأيا لع ىفمت تداكامو ا. ةءرضم ةلياق ىلع كر عدل موط ملا ||[

 ْ موطرخامدق يزوذ ميهارا نالوق يثباعتلا يلا ىتكىنارمعلا دلاخ احلا نا |
 أ| اف ةيدبملا دض لسمب مايقلل نييرصملا هتادلج ين ةلك ديحوت ىف يعسن وهو || ١
 أ نم اوجرخ يذلا نم ركذ لك ناب ءادنلاب الا ىلايللا ىدحا يفالرتش | |

 || ةعقبلا ىف نوكي نأ بجي لب ةنيدملا يف تاب اذا همد ردم موطرأا قدنخ 1

 || نوعدو لاجرلا ناك 1 دو كاوا 0 ةناعق دنع 0 ْ

 ا 5 دل ع قا انلافطاو 09 أسش 9 اللا 0 00 هلأ 0 ءانشلا ٍْ

 ٍ نامرد ما نم شاو ارد انءاح ةعفملا كالت يلا | كلوصو دعلو أ رمصو لع دفا ْ

 || ةيش | ميبو (فاؤلا)ىزوف مي فار لتق عامجألا اذه نم دارملا ناب انوربخا ْ

 ا تكف ءايسلا و اطغو ل :ّشأ رف ةل-. هللا كلت اع ضمف ءاق دا ضل

 ظ ا لبوعو لا افطالا حايص ريغ عمسلاال

 ًإ ايطتم ىشياعتلا ان ءاج ىتحراملا فصتنم بارو ىلا ان ىلاتلامويلا فو

 أ| نم قاوبأ يف نوخقتي صاخشأ مهماماو سراح فلا ون هب طيح ارامح ||
 نايس ) هناي أ ) ىمسل قاو.الا هدلهو 2 ا عج توصل جاعلا

 || انتاوصأ نيمفار نيفطصم فوقولاب انرمأ انفةوم نم يشياعتلا اند الو

 ' نايعأ نم ضاخشا ةعدضل ىعمو فوفصلا طسو ند يناعدتسا 3 ليلملاب 00



» 
 0 لالغاب مهياق ر لغو باودلا هلم ءونتام دولا نم مبلج راق عضو نا دعب ||

 ناحسلا مهملع لذه مث لأي دلال م امنظ الب نحسلا ق أمتأ يف مهكرتو ديدملا ا

 | نحتو مايقلا قيطت له كب تفع دما هل لاقف ةالصلا ىلا اوموق مهل لاقو |

 ْ هلاق مب ا بهذف عوإا نهو نم هيف نام ملالغالاه دم ٍ

 3 لالغأالاو دويملاق نوةسرب هيلا اوةيسف ىناما اورضحي لاف كب تر ىلجحأ :

 ؟| نم هعاذتما بيس نع كب تفع دما هنقد نا لام حاورا الب حابشأ ماك ْ

 أ امج اوررظاف مهقانعا برض) ىماف ناجسلا هب باجاام لثمب هباجاف ةالصلا ْ

 ظ لاقو فاحسلا يلا كب ا د_مجا قيمع ينوش مدقو حامرالاو حرفلا 0

 أ نا مكيدبم قحي كلأسا ىتا هل لاق مث هلهماف نيتمكر ىلصا ىتح ينبمأ هل

 تب رضف ءىثل بايه ريغ همنع دق كد تنفع دمحأ ىديس لبف قنع برذل ْ

 ١ فيم 9 اضيأ تب رشف ةعاح_شلاو للملا د ماع كب تت 10 كيم 3 ١

 | نيينانويلا يقنع برض كلذ ال: مث تب رضف هقنع ناولساغا نسح قجنصلا ||

 سوردابو ىليتسا ظ

 ظ ” ينل ندب عوط را لها نايث
 ةروسص اندرو دقو موطرخلا ىلاهأ عم قدما صا نم ناك ام انركذ

 ةماقالاب ممل سس هرثا ىلعو موطرخلا ىلاهال ىدبملا هردصأ ىذلا روشنلا

 ةئدلا نيملاب قازترالل ىعسلا ينأودخاو ةئدملا نم ةءرختملا ةنكمالا ىف

 فوصل ةضرمع نأ لك يف مو ةمعطالا تيناوح حتفو زبإلا ةسعانص لثم
 دحاولا بيذعت داميف لاملا ءأنخإ ةمهت ىف مهضعب عشب موب لك ينودارطضالا



 نول
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 شابحالاو شيواردلانيبةعقإو لوا رك ذ
 نم هنقد نامء مدق عيباسأ ةبالثب ودعلا ةضبق ىف ةلدك طوقس دهب

 هندل عمتجاف سانلا رفنتسا دقو لتامم فلا نبرشع ءاهز هعمو نكا ش

 نصحتوةشبملا هودحىف ( ثيفوك ) يلا مهب فحز لتاعم فلا نيسمخ وحنأ|

 (تيفوك) نع اهمالج لبق هيف ةنصحتمة موك اةيساح تناك ىذلا لّعملا || ]|

 هيلع مدقيس هنايدرلا هل دروف الولا سارا لاو تاك لمرات 0

 فلا نينامث ين هنقد نامم ىلع الولا سأرا مجه مويلا كلذ ىفواذك مون ||

 نامع جرخف معملاب راوسلا ةطاحا لّمعملاب اوطاءاف شابحالا نم لتاقم |

 طةسف الار لع ىراوضلا دوس الا ةبجنه شارح هاذ هتلتاقع لمعملا نم |؛

 شابحالانا نظف لتاقم ةئامسمح و هعموةاجنلاوه عاطتساو ىلتق هلك هشيج |

 مرا امنع نومفد» اهف ةلئاقم ال ثيح اهاع نولوتسف هك ىلا هك ئ

 ةءقاولا هذه تناكوةاجنلاب قدصإ ال وهو ةلسك ىلا هنقد نام داع اذلو

 ةلسك ذاقثال ناك شابحالا مدقت نا لاَقلو +١٠0 ةنس ةجملا يذ رهش ىف ْ

 تفس ا دمراهؤاج ثيحم وطرخلا عم زيلكتالا ناش لثم معمم اش ناكذف

 0ك“

 ودعلا ةضيق ف

 موي _وصصحل

 خاوقلا نم هم يربو تاع بج ريا
 هعمو يقع درج ريدملا لع ضيش ) تانوق ( نم هئقد ناك عجر ا

 ةيريدم نواعم يقوش يدنفأ دمجا هفودعمو يبابلالا ناولس أ نسح قدنصلا

 ندجحسلا م,عدواو سورداب ىناثلاو ىل. سا |مهدحا ىعدب نا. ان وه نارجأنو 5 اتلا)



»0 
 ناذرملاو بالكلا

 ديسلا مزمذ ةيمتملا ةيماحم ةعاحلا ت>رإ 1.0 ةند بجر ربش يفو

 نم اهب نم ىلا مضنيل هلسكل هجوتلا ىلع ينغريملا دم ديسلا معنا ىرك

 || قطصم مهريس ءانأق ميةداصق لجر فلاوحن راس الءفو ةموكملا لاجر

 اخيب احرج وه حرجو ىركب ديسلا عم نأك نم لك او<ذف هدونجو لده
 ىتأا ةيءاملا: نه هب نم لاصئتسال ةيتملا لمح ىلع موجهلا يف اوعرش مث

 كي حلا ىلإ دفلو هلك لغم تلو :ىح ماظتناب رّمبقتلا نم تنكمن

 للصآلا ةرابطب هتلثاعلو هل دهشلو هيصنم بسانن أم ةفرشلا لامعالا نم

 دجلا ةقارمعو

 هال لما لك ةيفاطل ثدقف ١م.ب ةنس لاوش ربش بصتنم ىفو

 ةرذلا نم بدرالا اوبلط مهلا نيروصحلا دحأ انل لاق ىتح توقلا تدقف 6

 اورفظي لف لاير فلا نم رثكاب

 ءانمالا عم حلصلا .طورش كب تنفع درج ردملا دقع كلذ ثا نلعَو

 نمةءوكحال ام ريغل مهمدنأ اودع ال نا ىلع هتافو لبق يدبملا مهذفنا نيذلا
 هد لاوش رع قصف انش ثتملسو ةيماحلا تجرتت :ةريجذلاو لالا

 مول را يف لصح ام لثم ملا ل مهوب دعو نيبرصملا اوكسماف ل9٠

 نامرد مأيلا لاملا لج لمحو نيذعتلاو برشلا ت تح نوريثك تاامو اهريثو

 تح ع ةقا وا ثعاو قل 0 زرطلا نم اف ردع دعأاو

 نم ريثك ًاعشوةيقدني فقالا ةرسع وح اضيا اومنغو هنقد نامع فرصت

 كعل نمو ليف نم رعالا هل هللو ةريخذلا



 هما

 ا ف : ايي فالكل نو نوسام يعس وكل ةئس نادر روش يفو

 م الئاعريغب اورف نااوضفذر دولا نال لش كا ع ةيماملا ءالخلاو هلسك

 رارقلا عيطتسل ال

 هلسك نم باحسالا يف تفع ٍدحا وذل راخ كب نوسام ثبل دقو

 أ| بحس يف حلف ملو عوصم كب نوسام رداغ مث كلذ ةلاحتساب هبواجي ناكف
 ظ ةسدملا كلت نم ةيماحلا

 || نكلو ةشيلادودح نم امرق تيس اروسمهلسك ذاقنا ناك دقو اذه
 || كالثما لع ودسلا تدعاس يتلا بايسالا يوقأ نم تناك ةريثك ءايد |

 || مايقلاب الولا سأرلا ىلا همأ ردصأ نا دعب انح وب يثاجنلا نا اممم.ةيريدللا

 || نا هتملع ام ىلع كلذ ببس ناكو ىلو الا هرماوأ ضَقنف داع هلسك ذاقنال

 أ متم ةندملا يف.ناكو ةذضاتملاو ةقئاحلا هلودعبو هويدا اراك
 || ناكو رددملا هريدي امو ةموكحلا رارسا لك ىلع شيواردلا نوبلطت سنار

 || ذاقتال ةديدملا لع فحزلا بيترتيفدبأو باطيو ردسلا وباخم الولا ىأرلا
 رادام شيواردلا غالباب نوئئاخلا كئاوأ عرسبف هن راع رددملا ناكف اهتيماح

 ش٠ تاراخلا نم الولا نمارااو ردملا نيب

 . ةعرع توق نادودلا قرش ىلا موطرخلا لوم انا حلصو الو

 !| نيسملا خيشلا ودق هالت ممل داهمالاب هنقد نايع لسراو كف

 || ىدبملا ةافو لبق مهتئمن ركذانل مدع دقو نيبودنلا نم ةعم نمو. ءارقو

 || 'ضاوش ظفاحم(اشأب ديشمر ث) ضسعةرخالا ىدامج رهش رخا أ ينو

 ةيماح ذاقثال مدقتيل ةيقدنب فال ةرشع انحوب يئاجنلا ىلع رمجالا رحبلا

 || اولك ا ىتح ةيماخلاب تحرب دق ةعاحملا تناك كلذ نوضغ ىف نكس ودل

 تا نادوسلا 61١ د



 « د

 لسراف ةموك-1ا ىلع نايصعلا ءاول اوعفرو ناكسلا عيمج هعبتف هنقد نامع

 ةميظع ةراسخل تداعف 0 مق م مجأم ةوو 1 كب تع دمح |

 اا نا الق لمجاررل رواق نام 0 اندلا ىف ابلثعي

 ةعطق ليثذ َك ردى نعصتو يملا ءالشا نع سالما نعزسو يحرملا ىلع

 ن-رطيو ازراب فصنلا قبو اهفصن ربدلا ىف نج ويف عارذ اًطوط ب كللشحلا نف

 ةراملا رظنل ا 0 ذشلا رظنملا اذه ريصيل اههوحو لع ا

 قطصما 2 ةوسنلا كالت 0 نم نكت / ةعيظفلا هده لا ىلع

 ال هللا ىن ل اذه ىلتعلاب نكنم تلثم نم نمل لاق ىذلا وه لده ْ

 ناك هلسك هراصح 0 قو 03 ةاهاج 58 هه لده ىطصم ناكو

 تو تيك هربخأ ملسو هيلع هللا بص ينلا نام 9

 ا لع شيواردلا م دوه رخل عد رشدخاو ا قو

 ةلسج را 10 اوديكت نا كعل رغهمتلاب

 تاوقالا نامثا تع راو راصإلا دتشا ةرخأآلا يدامج ربش ىفو

 ةيودخلاو ةءزياكت الا نأ ةموك ا تنك مهب ١و ه0 نايمس روش يو

 ا عم هبوب ك- ا ةعوكلللا م لودرغ دم ةلمج دافغافف نالوادت

 نانو قر كلا ناد وع 1 ىلا ةموكملا تايماح ذاقنا لع ةشيلا ىناجت

 أمضعل نع هل ٠

 " دن ةئا قااسح لده_قطمم نشأ اهياربشلا اذهيفو |
 5 - ٠ 1 .٠ ع

 ةعزه رش هتمزهو ةيماحلا هتعفد ثرح هيعس بافن ةو:ء اهذخا ىلع مدصق



 ب

 | اذه ركحذ يلا دوعنسو مهم ماقتلالا ىلع رصاو ىثباعتلا نا دبع[
 هل ىف ماقتنالا ا

 كالث ُُ اوناك نبي رصملا ءاسن نم تأ صا نبرشع ع ىشاعتلا دِحاو ٠

 نوب رسم مهلج رانس ناكس نا ةصالحلاو.هلزنم نولخداو تايبنسم ةنمدملا ||

 ضارمعالاكتهو بهللاو بيذعتلا نم ابيصن اولا دقو موطرألا ناكس لثم ظ

 نولاظلا لس امه لفاش هللاامو دشأ وأ موطرخلا يف مهناوخا هلان ىذلاك

 يل تو م كس ١

 اط دواسو كي ثداوح

 عوصم يتظفاح نيب ىذلا( اكاتلا) ميلقا ةمصأع يه ةئيدم م.ا هلك ٠
 ناد وسلا قدم راس لثم لو سوف اماكس لع أو ةشيطلا دودحو نك اوسو

 عافدلا تادعمو جا ربأ هسيفو ةراجملا نم عينم رول ةئلصل تناوب

 دم نانللا نك َْط دهءىلعةبرصلاةيوبدملا كالمايف ل ع أهف ةرذوتم 9

 ةبرسدملا رايدلا زيزع اشأب ىلع
 هلست راو# ( ةيمتحلا ) ةءرق يف الزان ىنغريملا نام دنت ديسلا ناكو

 يدحلا نا انل مده دقو ينغريأل نام 0 ديلا هدح اينما ةبرق ىو

 لاسرا ياو ناكو هن وعد 3 لوخدلا ىلا ينغريملا نامع دم ديسلا وعدد ناك

 | لا ىار ال ةيمتألا ةيرق نم رفق ديعولاب ىرحاو فعولاب ةزامل تاراث

 هتهج نم برت رطحلا
 ةموكمملا مهتدمأو م رق ىلع ةيمتخلا ناكس ةيقن قدنخ هرارف دعبو

 دايت ةريخذلاو ةحلسالاب

 لبق نم ةيعاد لده قطصم هل ىلا مق |خوأ ةنس مرحم ىو



 « رك

 هض سعو هلام يف نياهالا نم دحاىلع اودتءنالناوةموكملا لام ريغ شيواردلا

 || فولأم لع دبملا نشيواردلا ثكنف اهسفنةيماللا تملسا طرشلا اذه ىلع ,

 ا مبراج نيذلا ةديدلا ناكس اوندعو ضانعالا ىلا 0 اودمو 2

 بهذلا نم ريطانقلا تارشعل دع أيش مهم اومنغو املا اناذع نيب رصملا نم

 اب دجوب ىتلا قرزالا للنلا عبانم نا ثيح رانس ةنبدم ىف ةرثكي دجوي ىذلا

 ؛ بهذلاراخدابذوروهشم رانس لهاو ران. ةيريدمةارناد ىف ةلخاد ربتلا اذه

 لهأ بادع ىف هانفصو يذلا قوش اباذع شيواردلا مهذع دقو ةرثكب

 موطرألا لها ضارعا | وكتبه 6 مهضارعا اوكتهو موطرخلا

 ىرسالاب.اومحزو اهلك ةئيدملا ومده بردعتلااذه لعرهش ىغم دعبو

 ٠.07 ةنس ماتخ مارملا ةجملا ىذ رهش لئاوأ يف اهولصوف نامرد مأ يلا

 ماي ةعضب اهطومس دعل رانس ىموجنلا نمحر لا ديع لصو دقو اذه

 ايش ةمينغلا نم لني لو
 نا لبق ةشيهلا دودحت دصق ول ةأجنلا عيطتس تناك رابس ةماح نا لع

 ىلا ةيماحلا بحس ىون. ناك ريدملا نا ينئلبدقو. 6 ركسلا دبع دم اهلا لص

 ومد ال زاكنالا نا همبنل موطرلا طوس ع نادس ةكيطا دود ةيع

 كلذ فالخ نب دّمتعم هآنحس ناذللا هئلاثن م وطرلا طوّمس دعب رانس ذاَشال

 )دل نس 1 ولاة رو را تناك راجس ةيماخ ةاجت ناهسالملاو
 كب قداص نسح

 8 دوع :ةندك راب هسدم رايتعاب |سعأ ىشاعتلا ردنا دوو ادوه

 ص اههايع ءامتسالاو اهانكس

 ايو مانغلا رشع لاما تببل اومدشب ملو لاومالا ءارمالا لاتغا دقو



 « دوز
 1 +.١٠ ةنس ىلوالا ىداجمج رهش ىف ةعقاولا هذه تناكو قثاللا ||

 || ندم راصمل هتلتاتم ميركلا دبع دم لصو ةرخآلا يداج رهش فو 1
 لتاّمم فلا نيرشع ون هثمب يدهملا نا انرك ذ دقو رانسأ|

 || رانلل ةيماه ناب راخلأ يدنمملا ىلا تاسلو ناس روم رتاوأ قو
 ٠ يعدتسةمتملا كاش ذات ةيلعاش رلطتلاو 3 ركلا دبع دب# ركسعم لع تجرخ ْ ْ

 || عوبسا,يدهملا ةافو دمب نامرد مأ ىلا لصوف هتلتاّتع ىوجناا نمحرلا دبع |[

 |١ ىدشيملا ةافوأا رايس ةيللض ىلا لاطو سبا ةنس لوك زكا دا نر ظ

 أ دمج بيصاف ةجاهم ميركل دبع دم ركسمم ىلع تجرخو اهتعزع تيوتف ||
 ظ تمنغو ةعزه رش هتاتاقم تمزولا مث هذشن ىف ةصاصرب مركلا دبعأ|

 مهركسعم ةيماملا ||
 نمحرلا دبع كلفنا ميركلا دبع دم ةعزه ربخ يشامتلاب لصتا الو 201

 || .ةمتلا نم هاعدتسا نيح اهلا هذافنا ديرب يدهملا ناك 66 رانس ىلا يبوجنلا ||

 || راس ىف ةملاجلا ةجنود تلصو دب ةنس ةدمقلا ىذ رهش لئاوأ فو ١١

 أ ميرخوةعاطلا اصعاوتشو مهداوق يلع دونجلادر.تفةيلكلاب ةوقلا نادتف ىلا ||
 || هفقومىلا داعو هتعزع تددشت ىذلا ودعلاىلا مهسوفن اوملساو مهنم ريثك ||

 ْ املع راصحلا ديدشتو ةئيدملا لّمعع ةطاحالا نم لوالا |!

 أ تعرساف اهياغ يوجنلا نحل ده حو رابخأ,ةسدئا للا تلسوو 0 ١
 || ىدبلا ب راقأ نم ساردإ خيش دمحا دحح ىلا هتلسرا كفو: عم م ملستلا بلطي ا ظ

 صاصر راابةباصالا نم شا 1 رط ذكتقو ناك ىذلا م كفا ير 8 داإ

 ْ ةريخالا ةمئا 1 ظ

 || ذخأب النا ىلع شيواردلاو ةيماما نيب حلصلا طورش تدمع اهلوصو دنعو
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 اهطوقسو رانس عئاقو م

 .سكيه ةلمح كلبم لبق تلصح يتلا رانس عئاقو 1 مدق

 اوميضو اهم اوطاحأو شراواردلا مانع ثتبوق ةلجلا هذه تدكذالو

 نيبماظنلا دوزملا نادنموق دم كب روزلا بنو موط را ظومس دعلو املع ||

 000 1 ندا د ردلا لظ اكو نجنملا لادلا كن نافاس |
 أ كلذب ناظلا ءوس الا امل ببسال نا سهاظلاو ابنك ممن ال باب.سال هراد يف |
 هل بسنام ةمصو نم هنءارب قدا كش ال ىذلاردملا ْ

 ْ هلزنم اولخدو داوقلا عمتجا نجحسلا و ار ردللا كم نر و ا

 ْ ردللا هيلعج رثن ةئلا دمالا رصاخم ودعلا ناكو هل اورذتعاو هلاقع نم ه رتلعا و ْ

 "دلال داعور قوم لك كملك قزعو همقوم لع مجهو ةريبك ةوق ىف

 أ رخلا ءاتعو نم ةحارال هريس اضع ىتلا اهنم برتقا اذا يِتَح اروصنم ار فاظ
 ( تازيمجا ) همسا ناكم دنع مأعطلا لوانبو

 || مهلع مجه ذا ماعطلا لواختب نيلغتسشم مهداوقو دونملا تناك امنيو
 |١ لك نكمتف مهباقر ىف فيسلااولمعاو ةالفلاو رملا يته> نم ةرغ يلع ودعلا

 || اولتاق ثيح 0 ضع لمش مج ن. يلادلا كب نامعو دم كب رونلا نم
 . ةليدملا لقعم اوغلب ىتح نب رمههتم

 د كيذا ند اردنلا نكت هقفب كلب قدا نسل ر دلل امأ

 ةيضاقلا تناك ةيرمك) هسرف بوكر دبرب وهو

 || رارقلا مهتمزلأ ةوقب شيواردلا ىلع رك كب نامثع نسح ماقمئاقلا نا مث
 || مارك الاب كانه تنفد ثيح ةنريدملاىلا ردملا ةثج لمح نم نكميو ههجو نم



 و

 0 يوذنم مهضعل معلا لهأن ملاجر لخد ربخلا 0 لو

 || [مطاق ًاليلد نآك  متول مالا اذه نا موربخاو ءافللا كن وأ ىلع يدبملا

 ْ هردشل | جرم 3 مالساالا ن نم ميج مهجورخو ةبودهلا يوعد بذك لع

 هاا

 1 ا صصص

 ْ سانلا ىدبا ل اقا روالا اوعجو ءالهطلا كناوأ عاصلاف نيجملا نم

 ظ نيناك هودل> ماكت ن مو هانا هده ف مالك || نم س انلا أوعئمو اهوفلتاو

 ١ : هأ ةدا>

 ] يا ف سا ا
 أ| دنع ةيماسلا ةلزنللا نم لاما تد نيمآ نابلس دمحال ناكام انركذ

 ئ ةلامعأ هك هرارسا لع افّقاو ناك هنإو يديم

 ْ يورو عرولاو دهرلاب نيا | مامأ رهظي 1 د روئذملا ع ناكو

 ْ 6 قلتو تاو كيف وهام يدبململا تامارك نم يأ هنأ نتاننلل

 0 عمأس !اج ناكو ىذناعتلا ىلا ءاج هنا هب ذاكأ ع نمو . لمعلا هليحن ام يذاكالا

 1 لاقوة ةرعش 4م جرخا و هحتفو بشملا | نم ل هيدح نم جرخأو ءاقلملا

 ظ نم لحار هنأب فروخ ةيعوسا و هص س لبق يديملا نا ىدمملا ءافاخاب

 أ| هذه ذخ دحأ ىبحأب يل لاق م ةرعشةعركلا هتيل- نم عزنو امدلا هله

 توم نا دمبو ةدهلا را لل 8 رس اهذ ناف يتافو دعب ابعلتاو ةرعشلا

 أ كسمأو يناعتلا هللا دبع ةفيلألا هيلع ثوف سلا اذب. كربخأ ىب قحلتوأ|

 اسالتسابى دبا ادقو كدتع ةناما تناك ةرمشلا هذه نا هل لاو هدم | 0
 || ردصأوا ملتباف هل نايلس دمحأ اهماسف ًاذاح مالسلا هيلع رضحلا ناكو كنم

١ 

 | | اهنقالخ ةوقو ةيدبملا رس نمشلا ْدَه فنا هيف لاقاروشنم



 هو
 || هيلع ىسيع نا مهل لاّمف ةالصلا ىف نحو ةبهرب انسسحأ دق ضعبلا لاقو

 هيلا سانلا عرف هيف لص ىذلا ناكلا ل راشاو 2 انااا مكعم لص مالسلا

 لك كلك[ ع افورءم قبيل كول نم ةس 2 ناكل ا كلذ طيحاو 3 نوثكربت

0-8 

 نير الأ نم هد بهل ند

 ناد 0 د د ”مرعوررت

 نامرد مان مأ جا ةضلرف ءادال

 نا ايعدم جملا ة ةضارف ءادال يعسلا نع سانا “ىف مدق ىدبملا نك

 مز ناكو ىنءملا اذه تاروشنم ةلج 3 رافكلا يدا يف مارملا تينا

 هم ةرحشلا نا معذو جأ آلا ءادال ىع_سلا نم ريخ داهجلل هتةفاص نأ

 لاق يتح يلاذتو جا ا نم للففا هو 78 هيلع هللا لص ينلا عم ةرجهلاك

 ةد> نادوس باو 1 هتنور نا

 فيرش دو ولح ىلع ناتفيلخاو يشداعتلا عمتجا ىدملا كله الو

 نم عمسام الا ابلثع مالسالا يف نبال ردك عضو م ايف اوررقو

 نا يهو ةرجطلا ن ا نرآلا ىف نك بحاص يدب نع ا

 اومزمعو لطبأ دق مارملا تيبلا ىلا جملا نا هيف نولوقب ارو_شنم اوردصإ

 ماقتل تافرع لج لد ( ىررت ) لبجلءجو مامرد م ىف ةبمآ ديبشت ىلع

 هيلع هللا يلد يبنلا ربقمم رايز لدب ىدبملا ربق سانلارو زو جملا رااعش امهم

 رفح نا اولاق ىت> ةلالضلا هذه زاربال مزاب ام دادعا ىف اوعرش العفو سو

 نواحر م ىنع ديعلاةالص ءاداو تافرع لبجن فوقولا دعب نوكب مزز رب

 ١ ىنعقيرشتلا مايا ءاضقل نودوءيو مزمز رب نورفحبف مارملا تيبلا ىلا

 0 وو و نظف وحلا لي ح 1 بناوتابا



 ا

 مهرثكا ع كل يضم جاوا اع نار لهم هل الئاق ةئلغ تربل حاد

 طه ل قا 11 45

 «/او
 مث سانلا فقوأ هنم اند الو نيطايشلا كئلوأ هيف لزن ىذلا لحملل هجوتو
 || تاكرأانم هينأيام يلاوهيلا نورظنب سانلاو فوقولا لاطاو هسرفبوه مدقت

 هوعلأب ماب س انلا اخاف داع تاعاس ضن دعلو عباسي وأ ظعل فقاو هناك

 ' ةيدملا ش اج بيرث لثم مويلع داوملا ا موق رف بيد رثب الوختم ناك هناو

 0 ءاع درا يكمراوجي ىل اراد ديشا ناىلا اوبغر م لاق مث

 ا ةلاممالل الات عد لك معدو ىلا

 || ناكملا كلذنم برقلاب خوك هل ناك ابروركد الجر نك

 || دجسلاىف ىثثامتلا ىلا اًؤاجو هتنبو هنأرما هعمو موب تاذ ىف هعاتم لمتحاف

 ْش هأن رده دقو ةضرءلا ل< نم برقلا 3 ول الأ كفا اولاقذ مهلاح نع ملا سف

 يتلا مماكرح 3و ' اسونإلا ل ليبسو لارينلاوءاضوخلا نم 4م هفام ا

 1 ىذلاام مه لاقو ىثياعتلا فاز دعو اع نذو اذ وخا 8 :.ولق تر أطاو مو 3 ديفا

 ٍ مهم و ىدهللا عابنا نعم اوراص نألا ا هه نا اوملعت ماع 5 ا 0 راطأ

 ٠ْ ماكحا ناو ىدبملا راصنا نم دحأ ىذا ىلع نورسجتالو يمكمل نوم_ضاخ
 ْ مهفلخ ل ل ١ ةقيلأ ا اندمسأب اولأف مكياع يرب 6م م-لع ىرج ةندوملا

 ظ نورايطلا مهنمو سؤرالب تثج مهمو تئج الب سؤر مهنف ةفيخم ةببرمن
 || اولاقوءاكبلاب مها وسا اوفرف اونا الو مكناكم ىلااودوع لاَمف مهنمو مهنهو

 || ىف ىثبامتلا لسرتساف مهل هانكرت دقو خوكلا اذه ريغ كلم ال ءارتف نحب

 || هخوك لد. لاير ةثامسمح لجرلا ءاطعأب ع و رورسلا نع نشد يذلا كحضلا

 ظ هنائاعبةجاكت موق ابنا. لالا تيب نم للعي نإ
 || ودأ نيذلا لب همجز ىلع نألا ةءبايل بهذ موب ئتلامتلا تعمسو

 يبا نادوسلا )» 3 2
 كبوبدع 5 . هت دع



.» 
 تاقف هسفن ىدبملا ثنا لب ىدهملا ةفيلخاي كيلع مالمسلا يل لاقو ىئاما سلج |

 رو انك ق4 تنك نجلا هاي نم كلم 1 لاكف 5 نم مالسلا :كيلعو

 ىلع ىهم دقو مأع هن اهم ةهريسم ناكملا اده نع دعس ىذلا (فاق) لبجح

 نم ناكلف ىدبملا كرذال ناكملا كلذ نم يو رئاس انأو تاونس سخ

 نارمعلا غاب نأ لبق خرصيو يكب وهو انلباق مالسلا هيلع رضحلا ناانىمأ |
 اند>ويرشبلا نارمعلا اناصو الف هنع متفالخو ىدبملا توم انربخاو يرشبلا |

 انلغتشاف يديملا تأمن وميقب ىربكلادجاسلا ىفةكئالملا مماعو ءايلوالا ريهام |

 انركسعو مويلارصع دعب مارأا دجسملا انرداغ مث متأملا رباعش ةماقأ ىف مهعم ]

 سراف فلا نوتس ىعمو دونملا ضارءتسا ( ةضرعلا )ل ىلت ىتلا ةعّمبلا

 د ملا روبظي كلدلعأ نمو تاّتف ينئياعتلا لاق ةاشملا ريغ نجلا ن ظ

 نا لج ارداف ( انا )ةر , زجيفهروهظ دنممالسلا هيلع رضملا اًييلعا 0 ْ

 ' ةمس دصقت لاق نودصّبامتلّمف ةنس ةئامةريس-ةنسلا ىف ريسن انكو كلذ ذنم ||

 ظ منأم مق دحام ىأ قو تلمف ك4عم داهلاو همك لضف كارداو ىدمملا ئ

 رم يوبنلا دجسملا ىفو مارلا دجسملا ىفو ىمقالا دجسملا يف لاف ىدبلا ||

 ىذلا ناكملا ىف ءاقبلاب هتيعأو يدبملا ةميب هتعيابف هعيابأن أى نمبلطو ينم اند ||

 ظ ضارمتسالا لحم ىلي |
 1 ىلص ليلحلا ميهاربا نمز ىف دلو هنا لأتف هرم نع ىثداعتلا هلاس مث ظ

 || تاولص ميلكلا ىموم نمز ىف هموق ىلع اكلم راص هناو ملسو هيلع لأ

 3 هيلع همالسو هللا

 ْإ سادلا رس ةبوذك الا هذه 0 روويسلا ىضاسلا رت املو

 هل جرو هليخم يشياعتاا بكر دغنأ ىفو ممدعاسأ اًواج نيرذلا نا ماب



 © اة

 نيد عذ ف مودعلا كَدع ةمولعم ل ىلا هنالك نما ريغك صفخو ائيلو

 هقالخاناو هيف 0 يدهم 0 نا وه لاقو هيلع تلو ةئيكسلا نا للا

 وه لب طقف ىشداعتلا هللا دبع بهذم عسانتلاب ل ا 1 و اذه

 مسو هيلع هللا ىليص ىنلا ور نأ 3 ناك ىذلا 1 هما بهذم

 ةيف تاح

 برطضم وهو ةمببلا مام ز لع ضيق ىشباعتلا هللادبع نا لولا ةلمجو

 في رش ةفيلأ ا ضاقتلا نم ةيشحلا ديدش ناك م (هقد ريدب فيك ىردسال ناكو

 ثبب اذلو هلاجر نم 13د رثك و هنم ةأوق دشأ م ذا هيلع يدملا براقأو

 مهدارا ريل لمعي الو ممروششم ريغل | ءاملث م نادر

 طوقسلا تا لع اتناك نيثللا ليقود لطم كا نم نوكدامأ ارظننم

 ىنياعتلا بيوك ١لوا
 بيذاكا باب جولوب ىثيامتلا هللا دبع ىلع راشأ ريبزلا جاما نا انركذ

 رد_صا نا نب روك ىديملا كلهم كعل اهعضو ةيوذك | لو ناكف ىدجملا

 ىأبام هيف لاق ًاروشنم

 سيلاجانأ امني و يل زنم ىلا تلخو دجسملاب ءاقملا ةالم ثفأ نادم

 .[| عون نم نك مهنال هتؤر نم ىلاقراط صخش ” يبع ل>د ذا يالصم ىنأأ ٠

 كلام ف نيميظعنيلبك ءاتيصخو باحسلا حطانن تناك هسأر نال ناسنالا ]
 مث صاقتب حيشلا كلذ ذخاف ىدملاب ًائينئاسم تحصن قوأا نم ىف 1

 100 للسل :

1 



 2 7 قم 00

 1 ْ' نع 10 ريبزلا جا ال5 هرو 06 ىثياعتلا هل هللأ هل مع نعد كلذ نما لل
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 أحر ط نيلا كلذ نم هنا اهك التمأب لالّمتسالل نافدرك ىلا ةرحملا ىلطا

 ظ سبأو دهزأل ارارظإ يد_ىلا ةافو لبق اهسبلب ناك ىتلا ةيلابلا ةنرلا هتمقرس

 0مل

 | ممعت نآك يتلاك ةيكم ةوسنلة ىلع ممعأو يدبملا هسبلب ناكامعون نم ةعق ص

 لاو ةروتقم ةكيع لع دجسلا ف ولا نم اخوك هل حو ابلع يدبملا

 | خاوك الا تلصتا ىتح دجسملا يناخوك مهنمدحاو لك مندفهوذح اوذحبنا سانلا

 || يف دحأ ىلصيال ناوناكناكم ىأ يف ةءاملا ةالص كرتب سانلا ىعأو اهضعبن |
| 
 ىف ( ىدسملا بتار) ةءارق ةمزالم يف مهيلع ددشو هريخ ةعامجم نامرد مأ |

 ءاسلاو حابصلا
 بس ىتلا تاعبسملا نم أبضعل ةيعدأ ارا ةازوأ وه يدا بارو

 ]7 7 ىلا تالسولاو :عدالا نذ وهام امور دردلا مامال انالول
 ريغ ىلع ينال يتلا درولا اذه ردصم ةربش عمو ىلازمءلا مالسالا ةجح

 ةملك» ةلك درولا اذه هنقل ملسو هيلع هللا ىلص : نا يدهملا ىعدا ءايبغالا

 رصّق بيذاكاو تافارخ هئءارق ىلع بظاو نم باوثو هلئاضف نم حو

 فلانا لب ةرزلا ادع ارق نم نا جم اختنا نع ريبعتلا نع ملقا

 ةدحاو ة ص هنوالت ناو هورصنسو هوظفحيل ردب موب اولزن نيذلاك ةكئالملا نم

 نيبظاوملانا يديم لا لاق يتحريثك كلذ لثمو ةرص فلا فلانارقلا ةوالث لداعت

 مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنالا تاماقم نولانبهنءارق ىلع
 مساب ةفورعملا ةيوبنلا تاولصلا ةءارق نع ىهلا ىف ددش ىدبملا ناكو

 ا اذه ريغ يف ينأيسو هارب خسن اهماوث نا ايعدم تاريخلا لئالد

 ًاعْضاوت سانال يشياعتلا را رفكب مكملاو اهتءارش مهني نم لا وما ردا



1 40 | 
 أ لوع كلنذلو ءاحنالا كلت ىلع املس ةداعال نامرد مأ ىلا ةموكملا دونج | ٠

 أهداب اويتع نا ىلع فيرش دمحو 0 عم قاغالا ىلع ا ظ

 ١ . واني لعةفيلخال نوكيورونرادو نافدرك يميلقإ ىشامتل هتلامسق نوكيف مهيبايف ْ

 يلانامردمأ نم كلذ ع دتدو اب دام لان و ضرأالا لينلا ةفض ىلع يت حلا دالملا |
 ا |

 أ/ ليزلا ىلع ىتلا دالبلاو نامرد مأ لاهث فيرش دم ةةيلشلا نوكيو بونمل

 ٠ هتمرب يترشلا نادوسلاوهل هند ىتح قرزالا ||

 أ رهاجاف ةمستلا مننه سابق نيتنبلللا كلن ذ يثياعتلا ضواف دقو ظ

 | نمد الو هيفكتال ضي الا لينلادالب نالاقوامم هءايتسا ولح نب ىلع ةفيلخلا ||
 | يف ىتلا يضارالا نا.لاقو فب رش ةفيلحلا ينأف اهلع قرزالا لينلا دالبةفاضا || 0
 إ
 عافدلاب موقيسس هنا بيو الو نادودللاو رصم نيب لصاقلا دملا ىضديسف| ا

 | ةمسملا هذهب يثياعتلا ضرب 0 ىلا نافدرك فاضت نا بجي كالذلو اهنع ْ

 ا فصو الامرخألا ىلع دّدللا ن نطل ٍْ

 ريب لا جالا ىلع ءافلملا نيبو هنيب رودب ام ضرعي ناكف ىثياعتلا امال 0

 :رع هتميزع طبطب دخاف ريرب ةبربدم يلاهأ نم ناكو ذتَقو هسارح سدير

 لعج ىلع رد هناو هل عطختس ابلك داليلا ناب هدميو ةماسَقلا هذه ماتا[

 | اه ذاامبتينم يشخم ال فب رش دمو واح ىلع نيتفيلخلا ناو هتيب لا يف ًايارو كالا |!

 || سيلهل لوةبو تافارخلا نم هلحتس امو يدبملا بذاكا لشع ناعدخن نارغ ْ

 | ةمارك اظفح كل انعذا نا اممناف لببسلا اذه نم امهّشتا نا جرح نم كيلع

 | تناك م كقدصت ةماملا ناف كابذك ناو ليبسلا اذه حتف ىذلا ىدلا

 ادييتلزام, طاق ىلا نيذكتلا اذ عرذتت نا كنكمو يدبملا قدما
 اءهب عاشالاو
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 1 0 00 هعابنا كا 30 0 بول

 ظ همد يف طبخت امي رص رفن رطماكدونملا

 نيذلاباىعالا لثم ايراش ىثباعتلاز اكو( ردق) لاب> ىلا يدهأا راس املو

 | مهقالخا بيده ىلع هب نيمتس راص لابملا كبناه ىف يدهملا لوح اوفتلا

 يدهملل اريشم راص مث نمو هيلا مهبذجي يتلا قرطلاب مهنلاءساو مهعابطو

 هنو رقتحيو هنوضغبب ىدهملابراقأ ناكو رومالا نم ريثك هيلااضوفم اريزوو

 أ هتذأنع اوفكف هيلع ءانثلا هدار !انل مدس ىذلا روشنملا ىدهملا ردصأ ىتح

 هنوادغ اوُرْطاَو

 |( بلطتي ال ناكف شيعلا نم ىلا يضربو يدهملا ؟ىلاع ىثيامتلا ناكو

 ْ ينديطمي الوهضغب_ ناك ىذلا (نايلسدحأ)هنيمأ هبهلحمسل امالالاملا تدب نم

 رفوالا ب يصنلاب يدهملابراقأ واف. رش ةفيلحلا صخمو لاير ةئامنم رثكا رهشلا 00
 | ىلعل وسأ دوم ريمالا دلاوو ى“ي ؛أعتلا مع(يد)دحأ اثيأو دقو لاملا تيب نم

 ا | نكلو الجر نيثالثءاهز دثتقوا ري مرن متل سال لازاتم

 ] مميرق ىلا ةيودهملا ةفالخ ىغفت نا لبق ناككلذ

 ْ ايس ةب اكلا سانلا ىلع تربظ يشدامتلا هللا دبع عيونو ىدبملا ىفوت ال

 | ةبغم نم ديدش لجو يف اوناك مهن اف لاملا تدب ناملس دمحأو يدبلا براقأ

وه امأ مهم هماقتنا
من ثكا نكد ك

رخ عدشأو ةدهد 
 ْ ْ توم ن

 : | مدقت ىثخم هنأ هتبارق ىوذولا رس 0 الا



 #ي /ه
077100 

 ١

 جد 77

 اا هيك

 ديا يشداغلا لا دبغدلاو الجو نيرشعوتش تجوز دقو

 رقبلا ند الت نييطتمم هدلاو عم هدالب يثياعتلا رداغ ١١94 ةنس يفو

 نول.و رّدبلاو ناريثلان والد نيذلا ةراقبلا ةداع فران ىلع م اطخم هاللذ دق

 ا + يلا دلب نم مهلا لا اهنع
 هدلاو ىفوت نافدرك نم يفرشلا بونملا يف عت جا دال ىلا الضو الو

 ارا مصاشملا دحا هأطعاف ةباد الب ىثباعتلا تو لجملا تام 3 يردسلاب

 فكراك يتح هدنع ثكمو في ,.ه دمخ خيشلا ذاتسالاب :قا ىد> ةسلغاؤاش

 يدهملاب هعامجا ىلع مالكسا دنع هأن رك ذام هعم هرمأ نم

 لع اناع'الا _ىد ملا ماما سلجم ال ناكذ ليحو ءاهد اذ ىشاعتلا ناكو

 لع ادنأ هرسصل عقب م هنأ معز ناك هنا تح - ضرالا لاه مار انكم هل

 هقدص نوذدقتس ءاطسلا نم ريثكو ىدهما هحو

 نم مثدنع اموروفراد لئأبق هل فصيو هاوعد ىلع يدبملا عجشل ناكو

 حاج نم هفداصي كرا نكمي امو ةلاهللا نم هيلع ثامو ددسلاو ددعلا

 رضح ى هدالن ىلا ةدوعلاب ءاضاو يدبلا هن رسف ميهناروظ نبد هيوعد

 تراص يتح ىدهلادنعنكمو اهب داعو سهذف هدالب ىف اهكرتناك ىتلا هنأ سما

 هيلع راشاف هعارذ يف ةصاصرب سبصأ ىدبملا نا ضعبلا لوقو ( ابا ةعقاو

 منع هزمت ةيصاخ اذ سيل هنا هلوح نم هيف دّمتعب الثل هحارج ءافخاب ىثرأعتلا

 هتروشع عدصف

 كالت يف ىدبلا بيصأ ول هنال ةحصلا نع راع لولا اذه نا ىدنعو

 اهعمس يبا ةقيفطلاوةذوءشلاهده هنّقلب يتحهدحو يشباعتلا هيلع علطا امل ةمقاولا

 يثياعتلا هل لف ةمقاولا كلت يف اسرف ىكرب نما دارا يدلا نا[



 ع مدس هم سس تح

 فلاي

 ىف نارتلا ظفحم نم ةردنلو هدلاو كلذكو نارتلا ظفحن هدج ناكو

 لاما نم ايش كلفال اريتف نك هنكل ةرييك ةرهش هوبأ زا ةشدانتلا ةلسبق

 ناس الاول لآ لذا تاقنص نام هتشدعم ماوق ناك لب

 باقلا نم بقللا اذصهو ةقاملا حببقلا روثلا انف (نيشروت) بنل امأو

 اضيا مهدنع ةعاجشلا ىلع حدملا ىبتنم روثلا ةلكو مهني ةيسورفلا
 موقب اليف مهنم داطصا نم نا لايفالا ديص يف ةشياعتلا دئاوع نمو

 ديشانالاب نومترتي مو ةالفلا ىلا نولسنيف هم نم مكييصن ذخأ ىلا اوملهف اليف

 ةيلوصافلاو نخدلاهاعور زمنمو ليلا م هل لتق ا روثلا كلذ دم ف

 ذحأ هعرزب نأ نود ةالفلا يف تبنب زرالا هبشل تاس مهدنعو

 مس ( هلضنب ) مسا اهناع قلطي ديبعلا نم ةليبق ةشداعتلا ةليبق راوجتو

 نوداطصب ةري<(ةك-اكلا)راوجنو ةءارّلاو ةيهاصملا ةلص ةشياعتلا نيدو ||

 ناوهالا يف هنوقدد مْ هنادند رتكتو نفمتب ىتح هنوك ةيف كمسلا اهم

 .(ةكبولا) ةفشانلا ةيمابلا مم هنوخبطي مث رمجالا ركسلا عاقأك اعامقأ هلومنصيو
 راسك ماعطلا اذه بحب ىثياعتلا ناكو ( ىجدنم ) ىمسي عونلا اذهو

 ةنجلا ىف ةعصقلا نا د مهلالئاق ةشداعتلا ههراقأ ظمي ةرص هتعمس دقو هموق

 «ةدصلاوا يجدنملا خيبطب ةءولمم يهورب ديلا نامردم 1 مضر غل

 مال 4 ثداعتلا نيب راسخ تادا كناكو ميعل مأا كابل يثياعتلا مأو

 يبا قورعلا لخأ و ةيقرال امودصٌش سانلاناكفةذوءشلا ن 1 أاهذ نودمتعب

 هاوفأ مال و مناوملا ءاضقو ةبحملل صاوخ 0 ناد 0 0 دقت
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 مأ الا يدبماي مالسسلا كيلع هللاقو هن 3 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نا

 همالسو هللا تاولص ءاشالا ضءلنم لضفا كناو ماقملا اذ-مب ريد كلا

 ارو ماهي الف ةلاسرلاو ةوبنلاب هنودانب ءالهملا نم ريثك ناكو نيعمجأ مهيع

 ناس>تسالا ىلع ةمالع مس

 || ةقدنزلاو داملالاو غيزلانم هيفناك امىلع ىدبملانا لولا ةلجو نكلو

 | ذاتسالا نسحأ دقو يشياعتلاهللا دبع نماكولس نسحأ ناك هناف ةمذلا نادتفو
 نم ريخ هنأف ال_ضم الاض يد.ىلا نكي امب» لاق ثيح فيرش دمت خيشلا

 ( يدبلاتاثيس نم ةئيس يثياعتلا هللادبع نا ) هريغلاق ناو يثاعتلا هللا دبع

 هرييرصس حل سا _

. 
 يشياعتلا هللا لبع ةهحرت

 || ةيودبلا ةفالخ هيلا تضفأ يذلا ىشاعتلا هللا دبع ةجرت انه درو'

 ] امير ثدكرو الود تضرقلا هلوءعو

 || نمبرئلابو زوفراد بونج ( ةكلكلا ) ة..وج ىشاعتلا هللا دبع دلو

 || اهتيشام نابلأب شيمتو ةهللا هذه نكست (ةشداعتلا)اهمساة يود ةليبق نم (اكش)
 كيصص مول نم ش عل 1م ( ةراغب) م 1 أمملع قلطب اذلو رمبلا نم أملج يبل

 ْ هريغو ليفلاك ناويملا ىراوضأ|

 || طقف ماحرالا ةهج نرم الا ةليبقلا هذ هتارق نكت مل هنأ ىلع

 جوزو ةشاعتلا دالب نطوتسا ابروركد ناك لعب وعدملا هديجح قرد

 | هللا دبع دلاو ( نيشرو ) بقلب روهشملا اد هل تدلوف مهم ةأرما

 رييسأ دو# ريمالا دلاو وهو (يد) بعلب روبشملا دمح| مدحاةوخاو يشاعتلا

 ( درت

 ينات نادوسلا 6«
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 || كري مهنا 5 لاملا نم أيش هدالوال رخدب موايندلا نم جرخ دقو

 ىلحتتلا ءاسنلا ىلع مرح ناك دقدنال ةنبزابو رذ نه ايش الو ايلح هئاسن دنع

 ناجرملاو جاجزلا نم زرخ هلأ نيلحع ام ةباغو ةضفلاو يهذلا لح

 سال ردصأو ةعبرالا ىهاذملا ديل لطبأ هنا انركذ دقو اذه

 تافامانلاو تادانسلا سم اريدك اهتمت تاروشنم |
 || نهلام لك ىف ءاسنلا قوقحن فاحجالا دمعت هنا هيهذم بئارغ نمو '

 || ليبس يف نيدهاجملا نم مادام هنأرما ةقفنب لجرلا مزلي ال اقف نييلع اموأ
 || تالاير ةسمخ بيثلا رموتالاير ةريشع ىلع دزبال ءارذعلا ربم نأ لاقو هللا ||

 ظ ْ صخش ىأب اهيوزت لعق ىملا ءانلوا رب ناكو:هلاومأ ترد وص كلذ لعداز نمو ||

 . || نيدهاجلا نم جوز 0 هل 11 لإ دانك وا ةءافك يلا رظأ ريغ نم ناك ١

 أ ناسنالا عون نم سيل قولخك هبهذم ىف ءاسنلا ناف ةمجابو .هللا ليبس ||

 1 ءارمالا نهذخأ يتاوللاءاسنلا تارهثعءيرت تنكفدريس لع هعابتا راس دقو |

 ا ْ مدش.الو تويبلا لخاد اوج نروضت. ندملا نم هريغو موطرملا نمايبس |

 || هوشونهادحا تفءْض اذاف ةرذلا ماعط نم ليلق ريغ ءارمالا كئاوأ نمل

 . || لهأ امل ناك نا اهلهأ لزنم يلا باهذلاب انذا اهالوم اهاطعأ اهنساحم عوملا

 ْ هل لا دوس اهراضن دمتسلا ىف 0
 01 هللا يضر ( راح نب ديز ةفيلخ ) بقلب هديبع نم ادبع دهلا ى

 أ هءاحصأ نم اريثك بنو( نذلا لد, نع 1 ذ ناكرخآ 0 هلع
 ” || نافدرك ىف اروشنم بتكو نيمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ءافلخ بالا
 . || مالسلا مهيلع ءاينالاك مالسلاب نورتمالاهمسا اوركذي ال نأ سانلا هيف أ
 هيف لاق خا 0 بتك مث نآوضرلاب أنورقم هنورتدب كلذ لبق اوناكو
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 ْن ولكأ نيذلا نا سانأأ نيب عاذ يّتح ارح> هئطل ىلع طلر. ناك ام اريثكو مامطلا

 دهتجي دحأ لك راص كلذلو مالسالا نمممهل بيصن ال رافك ةرخافلا ةمعطالا

 ةرذلا زيخالا ساكلا مامأ 6 اال وييفمسدلا ةيمطالا نم هدنع ّ الا ف

 يدهلاناكو ءاملابقاصت ةرذلا بوبح نم يهو ( ةليلبلا ) وأ حلملاو ءاملا ماداب

 نيماعطلا نيذه ريغ هماعط نم سانلا مامأ ج رخال

 أ رات داقإ | عنم هنأ يتح ةمعطألا ىف دهزلا راهظإ ىف يدهملا لاذ دقو

 نومدَش سانلا 30 نك اكوتلا ىانن كلذ نا اعدم ربخ و أخبطل هب ف

 تاثلادم مون لك هلزنم ىلا ةلو# عصقلا ىرت تنكف ةيده ةمعطالا هل

 لاملاتيب نيمأ لزنم ىف موب لك منصي هناف يدبملاهب ىذغتب يذلا ماعطلاامأو
 ةعطالا نئاَحو رئاطملاو يولأ ا نماه.ّدبام عنصلو ةيلوملا نافرأا يدي ناكف

 تفو يدهلاىلا اهمدقت يو سردا تثني ةشئاع لوم نا اهلسربو ةرخافلا

 هلواس امادع هماظعريغ ىلوأ ا فورألا نم كرتب ال ناكف هتفرغ ىف هدارفنا

 هدف لوانت ناك هنأف روطقلا امأ هاو يتقو ةذيذللا ةييطخلا نم

 نم هله. نمسلا نم الطر نوجزع مهلا اهنف يولألا نم ابلك ةريثك اناولا

 قيفد 6 ةراو ةيلخا قيفد عم هنو>بطلو نيللا لع هنوءضو لكلا

 ضماحن احجوزمالا يام برش ١ داكب الو ربلا نقّقد عم ىرخأو نخدلا

 رهظمب سانلا مامأ رهظرنآك ذالملا ف .سايغلالا اذه عمو ركسلا ص ليالا نبل

 ماساواخ ىلا هتعف ص ربغ ايندلا يعن نمكلع ايل هناك ف غقتلاو دهزااو ةعانملا

 هتحنار تناك ةىباحلاو لدنصلار طع لثمةرأ احلا جئاورابس مطتلا نمد رثكي نو

 هف ع نم عوض :ةنلا ةحئار 8 .| لودمتعلا ءاطسلاو دعيلا نم مشن



 إ
 نم هعامجا هش رطو : ذلاب علولا دب كش قديشلا || ريثك لاكو. 0 ماسهوم نم

 نوعدشتو ءاسنلا ة يش بييطن نياوتب عبرالا هؤاساو اهفادرفنمةفرغ نكسل هلا

 ءاشن نم نهم راتخيف هتفسغ يف هل

 ةيميهبلا تاوهشلا ءابطق نم هيف ل_سرتسا 0 يجهملا ءاسل ركذ ىلعو ٠

 هدب عضيال ناك هنأ انه كذبا راطو ألا ءاضق ليس ىف: تامركلا كيتا تكو

 نم.هيف لاق اروكتم بتكو همراح نم الو هنأسل عم تسلل ةارما دب يف

 مايصب ىمؤبو طولا :ةدلج نينامث دل هنان هءراحم نم تسيل ةأرصا حفاص

 تاوطومك رئارالاب عتملا هل غاس فيك 'ىراقلا ىل.اتيلف .نيسباتتم نيرهش

 ىندازدقو همراحنْمتسبل ةأرصا حفاص نمةبوةعيفيلاغت فيكو نيملا كلم

 حصيالفأ ( ةاهتشمريغ ةريغص وأ ننسلا يف ةتعاط ةأرلا تناك | روش

 ( ةردملا علو ة ريالا قف ىفتسا ) هيلع ر وهشملا لثملا قابطنا اذه دعب

 يلاو- وهىفوت ا ممربكا رمجناكوةرششملا نوئابيف روكذلا هدالوأ امأو

 هنالث ركذنانكلو مرك ذيعدتتست ةيمها مه سيل لافطا ةيقبلاو تاونسرشملا

 تقرأ ىلا قردادعأ تف ةمطاف مهمأو يرشبلاو دمتو لضافلا مثو مهنم

 كيلانلا مدل هتينكتو نيروك ذللا ةنالثلا هدالواب يدهملا ىنكيو( ريدق)لابج يف

 ًادبم ىف([إ1) ةريزج يف دلو هنال كاذو ةثالا رغصأ هنا عم اعويسش رثكأ

 ىرشبلا ىمس كلذلو هتدالوةليلةبودهملاب رشرهنا يدهملا معزوةبودهأأىوعد

 رهظب ناك دف هنأي ىف ب رغ أماع مالكلا ناف ىدهملا ةلا انآ

 4 نم نشخام ريغ نولكأب نيذلاب ديدنتلا رثكبو ةمعطالا ىلا ليملا مدعو دهرا

 000م ا ا عا
1 

4 ٍْ 
 ْ تاسمو نىناوالا يرا وا نم ةيقبلاو 94ه وط رألايف نيدرصملا ن ١ أعا ا 1001

 : ١ ةارورثملا < ظحم يلا م هم ادإ ١ ه الكنز 6 هنأ ىت حمم دب فش علواذ ناك هنأفا



 ”ي هك 0

 || داروأ ىدهلل اهملو احل نذأف ىذرملا نع ةّقرطلا دارو ذكسأ ىف استر اهيلو 0
 |( يدبلاب ت تةطواهجوز تدب نم ترفوةدابءلأو دهزلا ريظع ترهظف ةّشرطلا ا ْ

 ٠ تلاثف اه نم ٠ م اه>ورخ بإس نع اناس اهعوزا 4 0 رداف ) انا ) ةربز> 28 1

 ا ةدايملا ريغ لبا تحتما نال جاوزلا دويش كبفنلا لع ىوقازل أ ا

 ْ اهءاَق افلف كلذك ا ىقاهحوز كش 3 ليللا م انفو مودل عاطق الاوا ا

 ١ تلاقو تكبف تءاش ثيح ىلاس هذ نأ طرش ىلع اهتلطي نأ ريغب هتمذ ىلع ||
 ْ سونا كلذلز جاوزلا قوقح ىتياعر مدع لع هللا نفاس :.نأ ىثحا ا 1

 || اهملطف ىنقلطت نأ ىدبملا يللا ثراث ماديا كامو ةمرع كيلا

 ٠ ةدملا متت نألبقو ىدبملا نيبو اهني اربدم هلك اذه ناكو هلزنم ىلا ا عجرد |
 ا اظيغ مدتحاف أاهخيشو هخيشل تجوز , هتتلطم نإ ىرانملا اص عمس ةنعرشلا ظ

 || ةطاف تناكو هأطخأف صاصرلا هيلع قلطأو ىدرملا لع مجهو حالسلا لمحو ||

 || ئ نوللا ءاض- لاما ىهنم ىف هذه نيسح تنب

 ظ انيلع صق وموط را راصح انعم رضح دق روكذملا يزاجملا اص ناكذ ظ ظ

 "!| ناصقنالو ةدانز ريمي ةصقلا هله ٌْ

 أ اهجوزت يتلا يهو رم اهمسا اتثب ىدبملا نم ةروكذملا ةدطاف تقزرو
 || ئ موثلك اخا قارف دعب يشناعتلا ْ

 ءىثشب هبقاعإ لو يزاجملا اذاص يدبلا ارق موط را تطّمسالو ||

 كلذكو هلاومأ بمن مدعبو هكالمأ نم ءيش ةرداصم مدعب ارصأ ردصأو ||

 ظ لوبا يدا دلو لسا 0 اياده هيلا | تدعأو ا هممت شا[

 ها نيثالث ل مدقت 1 اريرب ما دمحأ 0 لثم نهّؤابا ]هل ا ٍ



 1 ل ا م ا ا مح عسسل

 1 4م

 ىدبلا ةافو كععل ئشاعبلا ْ

 5 هنأ هحوز تنك يوالةدلا قرش لما تن ةمطاف ةيناشلاو

 1 أهنم هلو ام احوزتم ىذا ناكو ضيا ةمقاو ف لثق 9 ىذلا ىلع ظ

 تادف ايات ىدملا اب جوزتف اهجوز لتفو اهتخأ ت 0 ذالوأ ةدع ْ

 ا تح م املو اعيضر تام لماكلا هلي دنا دلو ريغ د قزر 1و نينمؤملا 1

 تيناكو ليخلا تكرتو حال كل كاتو لاخلا ىزب ىبزتت تناك ةميلح 1

 هيدرمو هلوسرو ةللاب اوكسمت مل لوقو لاجرلا سلاجم ىف ظعولل ردصتت ||

 ْ ةاحال هناف لماكلا ةداحو 3 نيئمؤملا أو لماكلا هيلع ن أو 1

 َ نم اهعئمو اهرجزو يثباعتلا ا ءالؤمالا ةزخ الا ف ناسالل .

 | همامأ سمالاب تعدصف هذهاملاّقم ىلا تداع نا اهدعوتو لاجرلا ةطلاخم |

 . (| تدسح م يندسح ىثياعتلا نا ممل تلاق سادنلا ىلا تجرخ امل اهنكلو ||
 ْ ملسو هيلع هللا لص نلا شيرق |
 ْ 3 . هجاوز ا 0 0 ْ

 (ابا ) ةريزجم هقاخ دمي أهعجار مث بكارملا 0
 5 ١ ل هجاوز دعبو
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 | جوزتو اهببأ ةافو دعب نهادحاب يشياعتلا هللا دبع جوزت تانب ثالث اهنم ||

 ْ ولح ىلع ةفيلملا ةباثلا||

 0 يجو يزاجحلا نيسح تنب ةمطاف ةعئارلاو ْ

 ةجوزنم تناكو (ابآ) ةريزج نم برق ةمج ىف اهوبأ نطوتسا دودملا |
 اهجوز تدب يلا فاتخي هاوعد لبق ىدهملا ناكو ينزاجملا |خاس اهمع نايا

 'ترهظأف هحالص يف هداّقتعا طرفل هنع اهجحال ناكو هل ادن ع ناكىذلا |
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 د

 لفي
 مامالا ن :رم ةحرفنم ةريبك 0 1 لهأ هيلع هيلع م.عتبأم عون نم ةوساخاا

 ءادرةيبكمم : ىلع عضيو هن رس زواخل ىح ا نم ةندع لسور

 العث سبلبو رومدلا نم ةقرخوا !نضوللا م ةمطنع قطنعو ( رومدلا) نما

 تازرعاللاب اع وقع اهندل ناكو ناةودبلا ىف ةعونرشا ةكاف لهأ لاعأ هيشن

 مسا ميس الا اذه لدأف ءاقشلا لعن يا (ةءايقشلا ) مسا اهياع قلطيو ءافعضلاو

 هبكتم لع وأ يرسيلا هدب يف ماودلا ىلع لمحيو ءادعسلا لعت ىا (ةناديعسلا )

 ملسو هيلع هللا ىلص يبا هل هادهأ يذلا رصنلا فيس هلا معز ايس رسبالا

 نعم ةواره و دا“ ةاويسكم لياحتلا نم ةعونمع» ةلب وط :ةوا ره ىلع 0

 ( نارزيخ ) مساب فورعملا عونلا
 ابنا لاقت ةريثك اووص اننأر دقو انه اهاندروأ يدهلا فاصوأ هذه

 ضرالا نم ءامسلا دعب ةقيمللا نع دعب ة ءاايل لوس وع ابطل هتروص

 ىلع اهنم ةدحاو قابطلا مدع انملعل باتكلا اذه يف اهم ةروصب تك [كلذلو

 نديرتالاشأ ةلايخ ىشامتلاووص لك كلذكو دلل تاكش 07

 ْ ظ الطعم ةيحل
 مس ا نهلع قلطأ عبرأ تبعه رسدعاو ايا هلام ود و يدهملا ينونو

 ىف روركد دالب نافع سرد تن ةثداع هاذا . تيقداا تاع

 ةمقاو يناليةقاهجوز تومر : يلع ( ريدق ) لابجىف ام جوزتىبرغلا نادوسلا
 يدبملا تن ين زب ًاضيأ اجوزتمناكو رسيعالا مدا همساويلالشلا اشاب فسوب

 في رش ةفيلخلا اهب جورتهلتق دعبو
 ركب يبأ تذب ةثئأع ةلزنع سيردا تنب ةثداع نا لوم يدها ناكو

 ل ##آ#ظ##ظ# سسسس ىيسسىسبسبيييبيبيبييسابلسب

2 

1 



 يدك ٠

 بيطلا دمجأ خيشلا ةينادوسلا راطقالا يف ةينامملا ةقيرطلا

 00 ا قواتنا هنم افرق اورو هذاتسا عم هسمأ نم راصو

 || تفثلي رف هريدام لك ةيرادمكملا فيرش دم خيشلا ذات سالا غلبأ 1

 01 .- امور هن اخ لك لع هملظا هلا عم هغالب يلا اشاب فؤر دمحم رادمكحلا

 مهيلع هذخأ امو دورعلا نم نافد 0 و ضيالا لينلا تاهج يف ءاسؤرلا عم
 تداولا

 هتلت م < ةيرادمكملا ىلا اغالب لسرأ( )ةريزج يف هتوعدد ربظانأو

 ةنوحشم لئاسرلا اونلاف ءالعلانم ليل سيل ددعهسذكتل يربناف( ابا )ةمقاو
 اببعدم بذكو ىوعدلا كات نالطب ىلع ةيعرشلا ةلدالاب

 ةراغالاب انيفتكا انه اهضءب داريإ ائيلعر ذمت امم لئاسرلا كلت تناكالؤ
 ءارَلا هلع ىذلا لبوطتلا نمارارف اهلا

 ا[بف ا فيرش د خيشلا هذاتسا | ابهلأ ةديصق مئاصنلا هناه نمو

 ذنم ليلا ماني ال اماوق اماوص ناك هنا لاق ثيح هرمأ ةءادب ىف هلاوحأ

 ناك ءرمأ ةءادد ذنم هنكلو اريثك لكأ امهم ناكو . ةقيرطلا كاس ىف لخد

 ١ دهزلاو ةعانملاب سانلا ماما رهظيل ههرش ينمي
 ةماقلا لبوط ناك هنافهفاصوا امأ . هثدوارد راس لثم ةمقرملا سبلب ناكو

 ميظع ةشملا مخض نيدعاسلا لوتفم نيبكنملا ضيع ةرضخب نوللا 0

 فيغخ ةيدللا ربدتسم نينوملاو منا عساو فنالا ىنقأ ةهبللا عس او ةماجلا

 ىنك ىتح ناذسالا نيب ةجلف ىلعالا كنفلا يفو قاؤالاك هنائس درر

 جلف ىبإ
 طا ممعت ناكو هلاثمأ دوسلا نيب ادج ةليج ةروصاذ ناك هناف ةلججابو
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 || دقيدهلا نالاقف مأ تاّف ىزوف ميهاربإ ابيل لاقو رموعلا تقو يف "ىلع لخدف

 يصحلا كلذنا ىنهذىلا ردتباو كلذ تيفخأ يننكل احرف ريطأ تدكف تاما[

 7 هتبجأف ىدلا توع يامث غلبم ىلع فوتولل لع انوطدن ناك امير ]

 اسدلا حتي نا لبق توعال ىدبملا نال دبغلا | نأ تنك هل رولا

 ةروذملا 0 /

 ١١ تاهملا عيجج ىلا هيعنب ار وشتم يدبأاتراثأو ءانللاو ىتبامتلا ستكدقو ١"

 ىلعالا قيفرلا راتخا هنا اولاق هنأ اهنماهدرس نع ماقملا قيضي تافارخم هوألم

 هاو ةرخالا ميعنىلا ايندلا راد نملّقتنا لاقي امنا تام هناب لولا نم اوءنمو

 نمىدبملا هب دعو أمل ريسفت روشنملا يفو'هتعاطب يصواو ىثياعتلا فلختسا

 أ لوسر ناب كلذ اوالعو هباعصال ميس كلذ نا اولاق ثيح اهلك اييندلا كلم

 : كلذ لصحي ملوهل رسديقو ىرسك كام ةروريصل دعو سو هيلع هللا ىلص هلا

 نيا مولع هللا ناوضر هناا مايا يف الا لمفلاب

 || تام هنا ضعبلا اقف هتومو ىدبملا ضرس يف تاياورلا 0 دقو

 || ةقيقللا نكلو موطرملا نم ايس نهذخأ يتاوللا ءاسنلا ىدحا نم امومسم

 || ةيسوفيتلا يجلاب تام لب هريغالو امس يدملا لوانَم مذا اهاندروأ يتلا ىه

 ا مش 6م

 ىدهلا ةريس نم فرطرم ذ
 أ| هقالخايف دجي بيبللا لمأتملا نكسلو ليحو ءاهد بحاص يدها نآك
 ظ دنع اذن رض ناك هنا هتمجرت يف اندروأ دقو يلاعمال حومط عم هلبلا نم ا

 بطق ذاتسالا نب ميادلا ا خيشلا ذاتسالا نب فيرش دمخ خيشلا ذاتسالا

 نان ..نافؤوسلا 2 ور



» 548 
 116 لضنف ثيح نئدد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ هنا اولاقو اهيذ تام :

 ضبق ثيح ملسو هيلع هللا يلع نفد |

 ىلص لسغ اهاهقوف نم هواسغلبهنع هتعق ص اوعزني مل مما مجلاهج نمو
 : (رومدلا ) ةقرخ نم دحاوبو' يف نفكو لسو هيلع هللا |

 3 رهظلا ةالسص سانلاب يثياعتلا ىل_د ةرشاءلا ةعاسلا ف..صتنم يفو

 ةفرذلا ىلا مهب لخدو يدسهلا راق نه الجر ال ردع و عالتلللا
 نوعمس اوناكف نارادج دحسأا نيدو مهيب و ةفرغلا جراخ نبانلا فطصاو

 ريبكت ىلع نوربكي سانلا لظ اذكهو نوربكيف ةفرغلا ن + ًامظقتم ريبكتلا

 زواج ىتح ةرشعةيناثلا ةعاسلا فصتنم ىلا ةرشاعلا ةعاسلا نم ةقرفلا يف ن*
 تيما نفد ثيح ريبكتلا عطقلا مث ةنامئالثلا تاريبكتلا دع

 وهال ةيسنلاب ةليلق تاريبكتلا هذه نا لاق ول> ىلع ةفيلحلا نا ىنغلبو

 ىدبملاماتا بجاو ||

 التو ربدملا ىقرو سانلا ىلا ىئياعتلا جبرخ بارتلابىروو نا دعبو

 سيلو سانلا هعياب مث ةنآلا « 00 تاخ دقلوسرالا دمحامود ةنآلا |

 ريثكو سمالا اذه نع هنولجي مهنأك تامىديملا ناب لولا ىلع رسجم نم مهف

 مهماما ربا اذه.هاف نم لت اومه شيواردلا نم ظ

 هئافشةلاكتساب ينوربخاهجالع اورشابنيذلا ءابطالاز|تركذ دقو اذه

 تمزا ىلا ىتح هعابنأ نيب 1 فلخو ريبك لشف لوصح مقونأ تنكو ١

 ناكودب رس يشل يذل نا رخاب لاك قو نم فرتم انأو هتافو موي ين ينو ا

 ىدب نم هجورخ دعب ناكو يدهملا راد ناي_صخ نمرأصو ىنم ذخأ ىصخ يل

 هءاقل هرك تنك كلذلو( يزوف ميهاربإ اي) ريغب ىنبطاخم الو ىننيب.و ىلر فتحي
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 ىواغعدلا لكل ايدكم ءاح هيحاص تو. نال هل ذايقنالا سانلا نم لمؤدال

 يروذشلا ينءافلخلا عم ىلا اثلا ناك كلذل وأهم سانلادعبو هسفنل اهاحتلا ناك يت | : ظ

 راشأن 0 تايثلا 0 علها نم مهم ودبس 3 بّقأ صو مهراكفأل طخ ا

 هف لوش ا روشنم رادصاو مهيحاص توم ءانخا توجو مهم دحاو

 لخاملا ةدأم ءلا 1 فاكتعالا ةمزالع مسو هماع هللا ص ينلا نعد ل دنا

 ١ مايأ ةنالش هدص ص لبق هردصأ ريغص روشنم لع ادامعا كالذو مولعم ريغ

 ءارصالا تاءجو ءانمالاو باونلا ؟يلعتيلوو ءافلخلا علت بصل ىتاد هيفلاق

 ينوكرتا لب اندلا برام نم ءىث ءاضتل ىودصقت الف ءاقلخلل نيك

 هواضق رذمعتام نأب لع ىلع اونوك و هللا ىلا ةبانالاو ةدايعلا رومأب لاغتشالا

 «داضءا لع ردعتم ةءاضق نافءاناللو ءاسالاو تاوالاو ءاس

 دعب يشياعتلا هللا دبع نا ةقث' "يلا لقن دقو روشنملا كلذ ةضالخ هذه

 برطضم وهو م,ساجم نم فرممنا ءافلأا هؤالمز هن راشأام عمس نا

 يدبملاةافو سما مهياع صقو هصاوخ نم سانا عمتجاو 3 بثإع ف ةشلرك

 هيلع سانلا فق نادعب ءافخالا اذه ةبغم ءوس هل او رهظاف ءافلأ-أ هب راشأ امو

 سانلا ماما نلعي نأ ةمالسلا ىلا برقالا ناو ناميس آلا ىنخ نمام هلال
 نم يلولا ليعامسا نبا ىكملا خيشلا هنقلف هسفنل ةعيبلاو ىدسملا ةافو

 لوسرفوت موب هنع هللا يضر نيدصلاركب وأ املاق يتلا ةلذجا ضيمالا غباشم

 نمو توعال يح هللا ناف هللا كابيعل ناك نم » يغو 0 هيلع هللا لص هللا

 ىلع رخل هبأقلا يف يديملا ادع لد اديك لوو تام دق ادم ناف ادم دبع ناك

 هعلأبو هعبابو ىكلا خيش للا مدعتف ةرايعلا هده مهل لاقو ىدبملا ب بأس سانلا

 يتلا ةفرغلا سفن ِف 1 اورفتحا 3 ا هرسشع نول مهو نو رضاملا
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 يدع
 نارلا ظافلأ هغيرحتوةءارقلابهلهجنمبارغتسالا ةباغينهومهم لبصو سانلاب

 ناكذ يدهملا ىلع ضرما ةأطو تدتشا ناضمر نماث دحالا موب ينو

 هنااكو نهقارف ىلع ةرسمملا ىلع لدب ارظن ءاسنلا نرم هلوح نم ىلا 0

 راع © عتعا أ لبق يبروزب تاذللا مداه نا 0 تنكامو هلوش نوطاخم

 اهءا' تديش يلا ةع_ساولا ةكلملا يف يملاو سلا ةداناو قناح وك ظ

 الئاق ائيغيتسم هناوص مفر ناكو « عيضرلا لفطلا بيثن لاوها ةاناعم دعب

 هسفالم نم درت ناكو « نيملظلا نم تنك ىنا كناحبس تنآ الا هلال د

 يس 0 لب* 3 ا ةليل 0 كي لد 08 بصيف ا || 0 16

 هتنارق يوذ صضعلو 0

 ةعدارلا ةعاسلا رخا وأ دنع +.#١ ةنس ناضمر عسان نيدثالا مون يفو .

 هنافاخ طاحم ضرالا 1 قلم وهو هحور كا يبرعلا باسملا لع

 نيل در كارلا ليز ب تحامف هنجإا رف يوذ ضموو أشنو
 تب نيما ناملس دجا حاصو تتكشف اممطلو امحوز اهلع باوق هنأنب ربك |

 هلوح اوغمتجا مهلاف ءافلالا امأ . ةايملا قراف دقهونظ يت>هيلع ايشغم رخو

 ناو مثلما حاضتفا نم هف وذم مهنم لك ربظاف مما نم نوكي اهف اوراشنو

 مدني ناك اهفد.ذك المال ربظي هب ذإ ةئيسةيغماذ نوكب نا ددال ىدبملا توم

 هناروشنم تاحفص يلع حما و وه ام اهلك ضرالا كالتماو دالبلا حتف نم هب

 .اهنم ريثك هاربا انل مدقت ىتل

 فدل نال ةهج نم ح رفلا لماع ل يشياعتلا هللا دبع ناكو

 ناك 0 ةهج نمو هيايح نم ريخألا قمرلا يب وهو ةفالألاب هل ضل
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 اتم ىلا ادع ا اح
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 يدمملا يمل هغلب يش لحأ ص رشع نامرد ١ نم ريس ةجنعوأ داك امو

 ْ همي> ول ىذلاب هيلع راشأف مو را 1 ريسلا ةعلاتم ُ ئشاعلا ريششسلا بتكف

 ٠ لسرب ناكو سوفنلاو ةشاملا ن اريك ا مغو لابجلا ازغو هريس عناتف

 ٌْ دلاخ دم ع رع نم ناك ىتحاهم 5 بوعي هيخالو اهسحخ ىشأعتلل

 أي ايف هيكذ يل دوءنسأم لقز

 هتافوويدجلا سر 0

 هب رجه وو مأع ناعمر رود نم نولخ لابل عيرال ءاعبرالا ةليأ يف

 ورك ف ذسأنلا نيد هبص ص رم عاود سم ىفوةيمح ضا عاب ىدبملاسيصأ

 ردم ع ةةنأ ليق هكردنال ةينلا نأ نم هب مهدعإ ناكامي نوشاو ماله هب

 زاحأ او.ةفوكلاو م اشلاو

 ىلا ضار تايتيدتما نايم م سم جل موب ىفو

 ةرطخ ه-:لاح ناو سوفيتلا نم يلا نا اوررّمف نيي رصم ءابطاب هيلا ءىل

 هنانإنوريشاو يلزاع ىلوراز هيب نيب نم اوجرخاملو جاللادل اوصوو

 ءافش هل ىجربال

 : ةالص يف هفلخم نأ ىتياعتلا هللا دبع ةفيللا أ ا موب ةحيبص يفو

 ا عك واح ىلع ةفيلملا ريغ ةالصلا ىف فلخ: سال ناك هناف هنداعل افالخ ةعما

 أ | ةفيلألا نا هل ليّمَف لمجلا دمحا همسا ريرب يللا اا ا فلختسا ناك ام

 | اومدا م 1 ل مو س الأ تطخ كيكف عا ارملاو ةناتك || ىردبال يأ هللا كيع

 كيم : هةؤرولا هلا وع دق ةلك ذأ نيتلك ا أم انت هو مممو ةطحلا َه هفرو هل

 أ
 | يي يت ت22 222222222222222 22222 2 يي ل ا
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 5 اق يأ (ين ايكلوب ) ةفيظوب روفراد يف قزوبشابلا رك اسع كاس يف اهظننم

 ايدنج نيرشعو ةسخ

 فادح ةموكحلل اب باج ةحئع وأ ناك(ريدق ) لابج يدهلاق م

 عمتجا كانهو ىدسمملا يلا اهب رفو ةبيرضلا نم انلبم لاتغاف روفراد تاهج
 نم راصو ( ةيداهجلا ) ىلعأ ادياق هلم هبزح نم راصو ىشداعتلا هللا دبع عم

 ةريهشلا شابح الا نادم نم( ردنق)حتف هلاناش وىثاعتلاهللا دبع راصنا ربك |

 الفلان ودم هذ ,ج لالخوةش رش عابطوذ ةجنع أ ناف لاح لك لغو

 نيللاو ناسحالاب لاجرلا بولق كالتما نم نك فيك هل ١" فرعي ءاهدوذ

 ا الة أ ىدهأ ىدبملا نا ةق' نم هتعمسام ننقل نمو

 نوكئالذأ نيملا كلمب انتي تئطو اذا اولاقو اباهأ ءاتساف اًمجنص اهوبأ ناك

 ليكتتلا لع ارداق ناك هنا 0 ربلا هيلا لقنف دبعلا ةحنع يأ لذي رح نك

 ساالمو ىراوجو لاير فلا اهاطغأو هتحوز مأ ىعدتسا لب هلعف , 1 مج

 هتجوز مال ليقف هل م راخأ لل نما ند 9 هرابصا ةيقس لعق اذكهو

 لات ككل لع ردنا قو رارخألا نوفا هللاو دنا كلاقف دبع كرش نا
 نضال 6 اراخاو ناسخ الاب ماضرأ هنا ةصالخلاو« لصح دقام ىلا لصااماد

 ناسحالا ريسا

 ىذلا حاجنلا نار ةحلع 1 هد ىلع ةلالدإا ةرابعلا هذه اذروأ دقو

 ةردانلا هتأه لاثمأ م نم هلامعأ ةحش ريغ نكي 4 هلاوحأ عيبج ىف هفداص

 نادمح ذافنا يف هتبغر يدبملل يشداعتلا ىدأ ١١٠١ ةنس نابعش ينو

 ةيشالاوءاقرالا بلجو وزغلل ثافدرت يلاوح( ةيونلا) لابج ىلا ةجنع يأ

 لك ايفل رشع ةسمخ يف ةجنع وأ نادمح رفاسو هتيغر ىلع ىدبملا 1 1111 لا ال. اهل ع تالا 19 ظل ساشا 1.0:



 كلاب

 | نك ى جلا هن دن رج يق تاعاشالا كلذ قىاذخص لودرغ تدر دقو ةريزملا كلت ته رعمل ب

 رامخلا نم زا 7 32 اهبتكا

 ْ هذه ردع نا وحر أ يتنادهانعم ام يل لآق مد تاذ يفو

 أيما نا ربظيوراصللا ةذش .تاليو انع فقام اهْعْصحم ءاوو نم نوكي

 ] ناكفامامو. هل رطضا اذأ ءارولاىلا ره رقتلل ةراذغا هسفنل دبع نآك هناهد طرفل

 || ةلجلاتيرتقا اذا ىكل (إ1)ةريزجيف هدالوأ ناتخم رومأم هنا سانلا نيب عيذب
 | اذه نا اليا رو اعار رتيك ” أم رفظي نا نود موطر ا نم ةيزاكمالا 3

 || ةيزياكتالاةلجحلاهجو يف فوقولا ىلع ةردق مدع وأ نبال هدالوأ ناتخل رقبقتلا || .

 ظ 0 ةيزيلكملالا .ةزلا عزل د رمأو موطرللاب نشط هنأ رتلق نكلو ١
 || لبالا نم ةندب ةثام وح تحبذو نامرد مأ يف هلال نات حارفال ماعم
 || ايادملا نم ءارمالا هنا ريغ كلذز مننلاو رمبلا نم سار شام و

 ن ع مخرب راب ينذلاو كاملا ةهبأ لافتحالا كلذ ىف رمظا هنا ةلكبابو . معاطملاو

 ْ يذل وهلال تبي نيمأ,نا معزي ناكو تالافتحالا كلت نع دعابتلاب «رهالتت
 ٍ 00 ب 0 1 نا نود هدنع نم أجب م انا

 سس نا لوانّم ال نآك فدهيلا نا عيذب لام تدب نع ناو .

 || هلاو ناسحالاو ربلا لبس يف هقافنا هل ضوفب ناك لب هبمخم يذلا متانغلا

 نيرشعلاو عباسلا يف مت يذلا ىدبملا دالوأ ناتخ لافتحالا تاقفن هنم قفنا ||

 ا ةنسإرجر رهشن 4

 نافدرك لابج ىلع ةنع يلأ ن نادج نييعت رك ذ |

 !| ناكو ةشداعتلا ىلاوم.نم ىلوم كلل و ةيداهلا دئاق ةجنع هن نادح

00 



2 
 ةددابعلا ةليبق لع اريمأ هئييعل ةنمضتملا يدهملا ما وا ّْ

 كل وف هتيفاعم ىلع ةر ازولا تءءص رصم يلا ةقم .اخ أشاب ناسا لصو أو

 فح هتنفأ 2م كر 0 هءالمز عنقأو هنع عفاد ن< هر ازولا ء 01 1

 هداربا نع ىنذ يف نكنام هر :ناك م راتذع ًامئاط ءاج هنا :

0 0 

 ةضفلاو يهذلا نم موطر 31 نمىدب أ أهمنغ ين || ةميظعلار داعملا ارك

 نأ مثسعأو غايصلا لاما تب . نيمأ عج ج ىلوالا ىدامج ريش رخاوأ ف

 اهنمةحفص ىلع ابوتكم ىرصملا هينا لكسش لع بهذلا نم هادو اورشي ||

 ا اق رد ةةس اجلا ءارتطلا ةياثلا ةجئملا لو (رصم قب رخ) ١
 هبوشيبالىذلا يرانسلا بهذلا نم مارد ةثالث وحن هينجلا اذه ةئزو ىرصلا |

 نم الانراون رضي نأو شرق ةئام ىأىرصلاهينملا ةميق لثمهتميقو لغز لقأ ||
 ىناثلادجولا ىلعو( ةرجملا يف برض)هجو ىلعاشوةنم ارد ةينامث هتنز ةضفلا 1

 ايردم ام رق نورشع لأيرلا اذه ةءيقو « ىد_ملأ صاب » اذ شّقن ءارغط

 يذلا لايرلاب اهلدباو تاكوكسملا هذه ١ ةداعتلا عمج ىدملا ةافو دعلو

 هناكم يف كلذ رك ذ ىنأيسو «لوبقم د هامس

 ىلا حدادا ناتخ 0

 ناتخ لعممصم يدبملانا موطرأايفنورو هن دنوانغل ناك امريثك
 سيساوملاانل لقث ام ًاريثكو اهقةمدبملا ةينترص هتءاج ىتلا( اب )ةريزج ينهدالوأ ||
 يف هدالوأ ناتخم هرسمأ اس هيلع هللا للص يبنلا نا هغارت ال لوقب ناك هنا ||



 « ه/ 9

 ةفيلخ كنال ًاضيأ كنم هبلطأ يتتاف ىدهلا نم وفعلا هل بلطأ ىتنأ 6 هل لاقو
 يثياعتلا مسبتف ةيوبنلا ةرضحلا يف هبلا راشملا ةيدهملا شيج راما سلا

 يدبملا هباجاف ىدهملا وفعل امن ١:. نوكي ال يوفع ناهللاق رجببلا اذه ببس

 ريزتجلا ن< هقالطابو كل نع بارتلا ضشفو هلاخدا سو هلع تودع يننأ

 ركسعم قراش ال نأ اهاوف تاهيل ي شياعتلا هيلع قااو ةمولعملا ةعيبلا هءباب مث

 ثيح ىدمملا توم كعل 3 قاحام را 4 دوءدسو تاملا 0 ىدهملا

 هلل ماودلاو اهلاومأ عيمج رداصو اهلك ةنايبق ىقأو اريص ىشنامتلاة لشق
 همس سم امرس زيت يلج يسن رطل يخل لست م سس مسح

 ةفيلخاشأابنيسح نييعت رد ذ

 ةدبابعلا ةليبق ىف يدبملا لبق نم ةيعاد
 ةنريدملا طودس ناك ٍفيكو ريرب ريدم ةفيلخ اشاب نيسح رثذ انل مدق

 ولو اهطوةس وبا ع 20 رداغروكدملا اشاب نيسح نا نالا لولو.هدب لع

 يتحريسأ ةلماعمال قيدص ةلماعم هلماعو ماركالاب هاقلتف نافدرك ىف ىدبملا

 يتلا ةدبابعلا ةليبق نيب ةبدهملا ةوعدب مايا ىلع هيردق هيلع ضرفتو نضااخاالا

 ناوسا للاوح نكس

 راسف ةدمابملا ةليبق لع ةرامالاب ا ا انك هأ سك ا وكيحر 0 نابعش فو

 «دمجح وبا » نم ةيرقم ىلع راض م اذا ىتح نابعش فصتنم ىف نامرد مأ نم

 نامرد م ا ىلا ةدومعلا يلا 9 ىشداعتلا هللا كع نهد كثانكا هيلا ل صو

 0 نيبوهث» ن 1 د ثءدح و ريس عبأتف يدبملا ةافو كلذ بيس نا مف

 ةموكحلل سو انماةبرصملادودملا غن ىت>ةليلو مويريغةبودهلاذوش ةفاطء6 ٠ نم



 #« هد

 لاملا تيبل نيمأ ةفّصب يناثلاو حاملا طورش
 يدبملا ىبل مهاجاف ىتح د اموءلس اوداك امو السك نيدصاق اوراسف

 امير ميلستلا طورش مضوي لطامت تذخأو تاب ءلا حور ةيماخلا يف ثب ىذلا

 ةيماح ذاقنا ىلع ةيودحلا ةموكملا دهأع ىذلا 0 الرا سارا لق

 اهطوقس 1 ةندلا كلن ثدا < نوص هيلع يف 1 ف رع نم ناكو دلك

 ىذدهلا ةافو دعل لصح يذلا

 را

 يدهجلا لعتيركشلا معز ن سيلا مرحلا صوع 0 -
 ةيركشلا ةليبق ميعز نس يبأ ميركلا قدوم ا "ل ناكام انركذ

 (هرير ءار 5 هتليبش هماصتعاو 0 هوعد ُُق لوخدلا ن 3 هعانتماو

 (هربتا )رمتو قرزالا لينلا نيب
 كا لئافم فلآ رثع هجن غل أشيج ىدمملا دفنا موطرألا كترظفس الو

 ىبا ميركلا ضوعب يتتلب ثيح (هرير )ءارحص ىلا امم فحزيل ( ةعافر ) هنرق
 0 يدألو نامرد 00 ادصاق هتلح 10 شدجلا ه>حو نم رف 2 نس

 00 ا 1 5

 ةيرادمكملا كالمالس ف ىدبمال ةسسف) مدقو هلم طرفام ىلع مدان نان هنأ لع

 ميركلا ضوع ترجا يننا هل لاقو ىدهملا ىلا ىلع ىناس اص دم بهدف

 يثباعتلا هللا دبع ناكو هبامع نغ لدعتو هتلز نع حمصت نا كنم نسا

 لجرلا قنع برضل صايل ىدهملا ند نم مايقلاب مهو هن ول عقتماف ارتذاح

 ىلع ىتاس اص دمت هبالع كسماف هنع وفملا ةماكب يدهملا هوغي نا لبق
 سس و دب هج سس صوم ب مسبب 27 ل 0 7 ل ل ل يي ممسصسس مسا

 1 اا ها هس حس سس
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 ءيث لك هللا ديو حاجنلاب هيعس

 رانّس ةبراحم شدا هيجوت 0

 اهداجغلا يمناك امور اختم ىلاوح ةناودرملا ةروتلا نادل نم نتاع ارك
 اشاب ىماح رداقلا دبع دب ىلع

 مركلا دب“ دم همس نبا هجو يد.ىلا ةضبق يف موطر لا تا ظ

 را 6 || لوف رانس ىلع راصملا قيدضتل لتاقم فلا ن نرش و ف

 ثداوألاك لد ركذ ىلا دوءتسو مصعلاب راوسلا ةطاحا اب طاحأ و بجر 0

 روبش ةنالث يدبلا ةافو دعب رانس طوةس نأك ثيح

 ىتأي ام اهيفلاق ةبطخ ىطخ شبملا عاذول يدبملا بهذامو
 نا اونلعاو راتسس راقك لاثنلا للا هلر لع اوررس نفداصلا ىراملا

 مهو .هؤاييلوأو هللا بزح مكنال زيزغ اردت عرصتيسو ميهيلع مكعم هلا

 ينلا ينرشب دقو ناطي_ثلا بزح نم ى وفا هللا تاؤحو ناطيشلا ترد

 مدقتت ناضمر رهش ءاضقنا دعب هناو امرق رائس حوتقب لسو هيلع هللا ص

 ُ دل رمصم انزواجتدق نوكن ينآلا ماعلا يفو رصم يللا اهنمو ةلقند ىلا

 ظ نيقيرشل نيمرملا باوبأ ىلع

 دمحويوالحلا ماع مهاربا هعمو ءارهز ننحلا خيشلا ىدهملا بدتنا

 السك ريدم عم دقعيل هنع نيبئان ةفصب ىناثلاو لوالا السك ىلا يربربلا ةزمح



4.9 
 ' نييحسملا, سسقلا :ادف رك ذ ١

 ىفرشجاحو رداقلا دبع دم يب 31 دروللا كسسمأ موطرخلا كم

 دمحأو دو مركلا دبع رداقلا دعو لع ينأس فب رشو رو , دم

 كانو يدمملا براقأ نم مبلكو دوم ىضاقلا نب يرش جاحو بيجنلا

 هنولأسل ىد ملأ مهبيرق 0 اوبتكن / نأ لتملا مددهو نحسلا 2 مهجزو

 ااوبتكف 0 سوسملاو | ام و نييحبسلملا عرس الا نم هدنع ام 0 ءادف أ

 |اع ءادقلاب مهكرادتن قال لسملاب نوددبمم 3 هيف اولاق ىدمملا ىلإ أناتك

 | هيف لاق باتكب مهباجاف ةبارقلا قل ٍةاع'رص نييحيسملاو سوسقلا نم هدنع

 دانسللل

 0 || ءاع الاو ةيمحصل 0 ايد مالسالا اوهنتعا 56 هردل نيذلا نييحسملا نا

 دمار ودر وللا موكسمأ نيذلانا امك مهنم هيلاب نر مهنا يتح هيلا

 كعوقو نم دبال,هتبارق يوذل هلو, باتكلإ مت مث رفكلا ةعماج هاياو
 هللا لبس نع متددصامب ٠ يملا تؤول دروللاو مت:ا انتضبق

 0 اذهلثع هتبطاخ# مهرج ىلع ممل ديدش فينمت باتكلا

 مهطوملا مداعأو ءاطعلا

 ْ ١ ىل هلاقام ترك ذب ءادقلا اذه ماب نامرد مأب انأو تملع امو اذه

 كسالخ يف ىعسن نم دجال كنا يل لاق ثيح اشاب نودرغ هيلع قون

 رألا 0 سوفنو يسن ِ ةبداخلا هده مقو اد دقو رحل“

 اذا الا رسالا نم مهصالخ يف يعست ال مهتموكح نا اوملع نيذلا نييرسعملا

 الاخ لك ىب ل 0 نكلو نييحرسم اوناك
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1 ْ 1 50 
 :ء ا نا ابيرق هللا بز< مكتهج ىلع نومدان نحر يمنا دق نادودلا سمأ نا ا ا

 ْ مك ' لح نأ نع افوخو مكيلع ةقفش الا باتكلا اذه مكتباكامو هللا ا

 ||| 00 و ناكدا مسمن عوار نيذلا م كناوخأب لحام باذعلا ن َ

 ] مرودس نا لح ناف ءىش لك لك هللا ةردت يتنأ 3 همنا نك ١

 هو درو للا نامآ مكيلع و نيرادلا ريخي ١ 0 لوُّملاب اذه ان عا متيقلتو ا 1

 أ مممانتوعد بيج نم عيججو متنأ مكذاعأو مكلاومأو مكفنأ ينانئامأو | ٠
 || ءىشهزجسب ال ىهاق رداق ىلاعت هللا نا اوملعاف احفص اذه انلاقم نع متب رضذاو ل
 هئايلوأو هدنجو هتكئال# ىندبأو رصنلا يندعو دقو ءامسلايفالو ضرالا يف |

 | نذابدب الو نجح الو سنا يللاتمل تبخال هنابو ضرالا عيب ى ع 0
 ا
| 

 1 ءاملا ُف 0 وأ شرا يف امش مد د ولو انعم تع م: هللا

 | ةفأع اودءاص 1 مكسفأ اومفرا هللا دابعأمف. باذكلا ن ا نودءاعتسو ظ

 ٠ | ضاسعالا وزاملابةصنتلااينقلات وبل يهالتلاو ضاىعاالا اذه اوعدومكسمأ ||

 ةريدم تلو دق رادلا هذهو ةرخ 1 ةانكْلَو ةرحاوادلا نف دا ءاقللا رف رتل ||

 اذه نم اهولشنتو مكسوفن اوكرادتن لنا 0 ةريمم هو دال

 هللا ناف مك داب نصح ةوّش اورتن نا مك اياو لطدلا ىلا مكب يذفللا لحولا

 ديم اوع ني ةنيملا نر مطل لها مكلبق كاهأ مكو 2 لك

 أ( سق لق -القلاو حابتلا لااوديه تل داع تا تاق ندعم س0
 | ةبادملا ناذ.ليوطتلا يللا ينادالو دي ' مكترذطاو 7 || هن زيحام اًدهو: ل :

 || قد رط ىلا مكيصا و: ذخايو 5 "تا مك ب نأ هللا لأسأ, ليلا هللا ن

 مالسلاو دع مس داك



 4 ب و

 كاهأدقو ىبوقو يلوح الهدنعنم ارصن مهياع نر صن, وىنديؤب هللا لزامو

 مهدها انايع رانلاب مهترحأو يد يلعزادوسلاب نيذلا مهركاسع عيجج هلا

 ليجمتو مهرفكل راهظا الا كلذ امو ينيسب .هللا مهلتق نيح مار نم عيمج

 امو.نيدراولا نم مكيلا رئاونو'مكملب دق كلذ عيمج نا كشرلو مهب وفعل

 مكملع عم. نيفك اع سيسملا ايندلا ماطح بح ىلعو.نيضرعم قالا نع ملز

 رثكا دّمف نارّلا امس الو هن وامسلا هبتتك عيمجج ىف ايندلا هذه مذ دق هللا نب

 ةئيزو وو بعل ايندلا ةو.ملا امتا اوملعا»ىلامتهلوق كلذ نم ينكيو هيف اذ نم

 هنأينا رافكللا 8 ثيغ لقم دالوالاو لاومالا ىف راكتو ع 5 خافو

 ْ 00 دب سش بادع ة هه ردثالا فو انا لوك م 72 ارفصم هارتؤ 006 3

 0 ا ةويحلا هده امو»ىلاعت عل هلوقو «رورغلا اتم اللا | ندلاة ومحلا اموناوضرودللا نم

 ْ هدنع ةزخاألا نأ مظعاو «ناويملا ىحل دما رادلا لاو بعلو وذ اللا ايندلا

 تمس ا تأرنيعالام معنلا نم أف مه لعجو نيئمؤملا هدايعل ادع

 اهلا مهاعدو ميركلاههجو ىلا رظنلاب أهيف مهمرك 0 باق يلع رطخ دل

 ضرالاوتاومسلا أضع ةنحو مكبر نم ةرفغم يللا اوعراسو» ىلاعل وق

 رادلا كات مظعو ةينافلارادلا هذه ةسخ بف ثيحو ةبآلا « نيقتملل تدعأ
 د.الا ميل زوح ىلا ةعراسملاو. سيسحلا ينافلا اذه نع ض ضارعالا م كمزاين ةيقايلا

 هرئاس هو طب رفتلا نم 7 ؟دم لصحام ا سيفنلا

 عيمج يف مكانحمأس دمف كلذ عمو هللا ءادعأ ةرصن ةبحم ىلا نوكرلاب هللا زي 1

 لو طونلوا انباعصأكلس ىنماظتنالاو اننوعد ةناجا ىلا مترداب نأم نا 1 يرجام

 هتوخال مالسسلا هيلع فسوب لاق اىالا مكل لون الو با اذه انناتك
 مكملع َِق نكيلو < نيمحارلا مجرأ وهو كل ويلا م لع بيرت الد

١ 
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 || باتكلا اذه كيلا تررح دقو اوملسو هللا يلا اوبيني ملذا مرخا دنع نم[
 ١ مرسل نا هللا وجحراف كتاده ىلع أضرحو كيلع ةمناج موطركلاب او

 اهو نرادلا ُْف كداشرو كاتكام لع كالدبو هلوبقل كرد
 ا نمل مداق انا

 أ| ىهتنا دق نادوسلا ىمأ ناف يلا هللا ءاش ىنأ بيرق نع هللا دونجب كنت

سال ميلستلاب ينثدراب ناف
هللا يلا ةنانالاو.ةندهملا 

 : تزح د.هف.ةيربلا بر 

 ْ تيجي نم ةفاآك و 1 كييرع و كلام و كلانس لع أو ةيديالا داما

 : 6 0 10 ١' داشترلاو الاتلا او راظر نع ضارعالا الا اذه دم تينا ناو كاس ا

 : ْ تلتكرا ولو اندِضِم ىف كعوقو نم دد الو 0-2 نم مثأو كما كيلع امئاف
1 

 ةنائعلا كردأ نم ةءافكلا هيفو كيلا ىنم راذنا اذهو ةديشع جورب ىف

 (ىناثلا باتكلا) ىدهلا منا نم ىلع مالسلاو

 *« ميحرلا نحر هللا مس

 دمبو ميلستلا عم م هل او دمت انديس ىلع هالصلاو ميركلا ىلاولا لل دبل

 | املاك ارصنم ناكسس ةناك يلا هللا دبع نب ىدملا د هللاب مهتما دسلا نم

 ظ

 مكلىدهأب نيما. أ. هالو هدا ثراو. ممادهو هللا موتفو مهريغو ادمعو ةراجتو

 انءاج يذلا هنيدب كسمتمال نوكتامنا هللا !بذعنم ةاجنلانا مكف رعأ ومالسلا

 نم ال يذلا ساردنالا نم هلايام أر دقو مو هيلع هللا لص 3 انيبن 4

 هيلع هللا لص دمج هين دعوم جتا هرئاعش رابظاو' هءايجإ هللا دارأ ناالو

 ةْض 0 00 دالخلا ةياعدب يف 2 ٌ هلا لالخ ل 1 0 و

 ا 000 . ىعرش ليلديلا 00 ريغ نم 0 اًاجرلسرو

 ةمايقلامو هللا باذذع بالجو. ةمادئلاو رد هلام أم ىذلا ينافلا اي دلا كلم ىف



 هو

 ود الو هتريصل نيءلرظاب نمم تنك اذاف هلآ الا « نوم م ماا ال

 ةمال_لاو ةاجنلا يلا ردابو كلذب رّبتعاف هترخآ ميمن ىلع سيسملا ايندلا عاتم
 هللا ءادعا رسا ىف نوكت نا نع كسفن هزنو نامالا ةمالس ىهو ةربتعلا ||

 ليصاو ملسو هيلع هللا لبص دم ةمأ نم كعم ناك نم كلمن الو امئاد

 لئازا اركلع الو ىنانلا اينالا هاج ترتكت آلو مثلا عومدب كنم ىرجام

 || كلت » ىلامت لاق هلال نيمضاوتملا هدابمل اهدعأ دقو اهنم اريخ اراد هلل ناف
 دال انا الو ضرالا ىاواع قودن نال نيذلل اهلمجت ةرخالا راد

 بح ممركل# نيذلا ءوسلا ءالع لاوقأ ىلا نوكرلاو كاياو ةبآآلا « نيقتملل ||

 نم اوكلهأ م كوكلبف ةرخآلاب ايندلا ةايملا اورتشا يتح لاملاو هاجلإ||

 كدصيف ايندلا بح ه كت املأع ينع لآسالو يسدقلا ثيدحلا يفف كلقأ|

 كداب نصح ةوقي رتنت الو « يدابع ىلع قدرطلا عاطق كلناوأ يقبرط ن

 ىف ال اباف:كإ زثكلا لها ةيعاظمو هب .هاظلا كددعو كتحاسأ ةرثكؤ||

 وه نم ةعينلا نوصملا لعأ كولملا نع كليق كلهأ 7 اعيش هللا نم كنعا|

 نكيلو ندسفم ضرالا يف اوثعو اونب ال امج رثكأو وق كتم دش || '

 هللا 0 نم رونو هللا نم ىده ىلع ىنبمىندد اذه انرمعأ نا كملع ىف |

 انهصق امو ةينطابو ةبرهاظ دوج ا نم ددؤمو ملسو هيلع هللا ىلص ||

 اكلم كلذ عم دارارلو نيلسرلاو ءاعاللا زان ا رامظاؤي نادل ءايحا الا هيف ||

 ءوسلاب ةرامالا سفنلا تفلاخو كنتريدصب هللا رون ناف الام الو اهاج الو

 امو انناماو هلوسرو هللا نامأ كيل.ذ ةصلاخ ةنب هللا يلا تننأو انبده تابقو ||

 لع ةدخاو ادب عيبا نحن ن وكن و ىلاهت هللا هجول ةصلالاةبملا الا كنيبو انني

 مهلاصثتساو مثرباد مطقو .نيملسملا دالب نم هلل ءادعا جارخإو ندلا ةماقا ||
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 | رامدلا نم 3 لح فبإارف نعاو مقا را أيمدمم هللا بر> كار و مسا ا ا

 | ينام عيل ىرإال للا دعوب قدصلاا نمل ناو اذه.ريتعا نمل ةربع نوكيام 0

 هل ام يذلا ابكلم نم تافام ىلع فسأ. الو ةميق تاينافلا نم ايندلا ةايملا ||
 لاونلا نم هللا دنعام ىلا هرظن حمطم نوكي اميا و .لاكنلا يظعو لاوزلا ىلا ظ

 نمو .رخالل لّدتنت ل لوالل تيب ول ايندلا ناف.لاضفألاو ةماركلا راد ىف || .

 وهو كالبق ناك نم لزءوأ توم الا كيلا لصي مل كلما اذه نا مل انه |

 ناكل يبطي الف كلذك سمالا ناك ثيحو كيلا راصام لثم كدب نم جراخأ| ٠
 أيدل ناكولوا_دلا نم كتاف ٠١ ىلع فسات نا دب. الا ممل هللا نويإوجرت تنك

 ايف ع.ساو كسفن كرادنو 0 كيلع عمجاو رظنلا ققدف اهريفاذح 7

 هيلا مالا ملسو كنم يرج اكل و 00 تائمئاذا كمر دنع كين |
 م ندع و هللانود نم ا نرفاكلا دنع نا كنم 0 ناكامو لست :

 نيذلااهمااي» ىلاعت هلوف عمسل 1 ملسو هيلع هللا صدم ةما ءامد كفس ىلع |

 | نم مه ون نمو ضع ءايل وا مهضعإ ءانلوأ راسل د وهلاا وذغال اونما ||

 نوّداوبرخ الا مويلاو هللابزو:مؤب اموقدجتال ».يلامتهلوقو ةنالا « مهنم هناف ||

 اونما نيذلا املي » ىلاعت هلوقو ةبألا « مهءابا اوناكولوهلوسرو هللا ةاح نم

 مكءاجامب اورفك دقو ةدوملاب مهلا نوَقلَي ءايل وأ مكودعو ىودع اوذذتال

 ب رهن. اوذخنا نيذلا اوذحتال نيذل اهسأأي >ىلاعت هلوقو ةباالا'« قلا نم
 ةد_ه امو ةباالا )» ءايلوأ رافكلاو مكلف نم باتكلا اونوأ نذلا نم 9

 نمش رفاوءيطت نا اونما نيذلا اهأي » لو ىلاعت لاو هللا ءادعال ةعاطلا
 متأو نورفكت ةَمَقَو نرفاك مكناعإ كعل مكودرب باتكلا او نيذلا ظ ٌْ

 الو هتان قد هللا اوقنا اونما نيذلا اهمأأي » لاق نأ ىلا « هللاتايا مكيلع ىلتت| ٠

 ىلا نادوسلا «ا/ 2
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 ةعنرالا ءافلخلاو نيبرقملا ةكئالملا ةرضحب كلذ لكو امحرش لوطي ىتلا

 هاي للا تلأس الو يسفنل مالا اذه بقرتأ تنك امو مالسلا هيلع رضحلاو |

 مالا متحو .ناك ام هللا دارأ الف هب موشي نمل اثيعم ىنامجي نأ هلاسأ تنك لب ||
 ةيلع تلكؤتو للاب تمضنعاو ةلاخلا هالنع ءانعال تم ناوك الاد نم ٍِض َ

 تارا امو فؤر دم اهم نأك دقو رظتتنما يدبلا يل داب ةيرادمكملا تراخلاو :

 0 رامتخالا راظتنا ىف انأو اش مالا اذه حاضيأ يف ابلهال ا

 نع اووطو .ًاحفص هب مهتربخأ !مت اوبرض نأ الا مهنم نات اف .رابقلا دحاولا
 ىيدلا مالا اذه ىف تش الوُك هور ريغ نم ةيراحلاب ىتوردابو. ًاحشك هلوق :

 راس انكعو يندعو م مهلع هللا ىندأف 34 ريخ نم هل . مج ىذلا

 ىندبؤي هللاو معقل الا مده مدقأو ةل دعل هل قنات اكوا

 هلق ةالتو كتليح تاق نأ ىلا مرباد عطقيو ىندعوأ# مهيلع يف ينرصمو |

 مه تليللو زياكنالا هللا ءادعال ملسو هيلع هللا ىلص دم ةمأ ىمأ ت تدلسف ||

 0 و . مماليخ و مه ربكب زياكنالا ءاخ موسضا سعأ و مهلا وأ أو مءامد ظ

 نم كساو موطرخأب مهنودرغ كلاردا م مهل ناطيشلا لّوس الف هللا ريغ ىلع| |

 باذعلاةلك مولع تّقحو مرعقت ال تاراذيالا و ركن نأ. تسلغو هلها ةءاده |

 مم مهترذلأأ مسيلع اوس : مهمأش يف ىلاعت هللا لاق نم لدثم اوزاصوأ|

 0 تفخر هيف نم كالهاو هحتش هللا لذ ةيالا < مرد ْ

 ىلاهت هلوق مهلع قدصو ةبوتعلل اليحملاو تسلا راهظا مهابق نم نيذلك |

 اوولذ زياكتالا ترذنأ مث ةبآلا « ةتفب مهانذخأ اونوأ امت او>رف اذا ىح دأ|

 . || اولوفبعرلا مهيولق ين هللا فذقف راصتالا نم ةفاط مهلا تهجوف مهسؤر ||

 فاخم سبل هلك اذهو مهلمش تتشو كلهأ نم مهنم كاهأ نا دعب نيبراه ||



 « ١ م
 ريغ غتمم نمو» يلامث لاقو«مالسالا هللا دنع نيدلا نا»ىلاعت لاق مالعلا كاملا |

 ناطيشلا وعدن لالضف قادالا نم كلذ يوس امو« هنم لبش نلف امن د مالسالا

 نيب هن زيع المع ىلا هللا هحننم نمو ريمسلا باح نم اونوكيل هبزج هيل

 ١ زب مون هللا دنع هصالخ حتي اهفاالا هفرصي نا هل يخيط ال بيطلاو ثيبحلا

 ءاضا طخ مئاهيلا نم ًاوسأ ناك الاو.ماحزلا دتشيو لفطلا بيشيو.مادقالا

 ءايحاو . هنيد عابما الا هللا دنع ةمالسلا ىلا ليبس الو هيف لّمعلا سيكرت ةمكح

 يف يلاعت هيلا ةبانالاو .لالضلاو عدبلا نم ثدح ام ةناماو.هنيمأو هيب ةنس

 نادلبلا رئاسهيف داسفلا مت يذلا.نامزلا اًذهىف كلذ دك أت دقو .لاوجألا لك

 ىل | مهتالالض و. مالسالا لهأ ىلع اهولخدا ىتلا رفكلا لهأ ؟اسد ناف

 ماكحأ ت تاطعو نيدلا ساردنا ىلا تضف دق. مانالا بواق نرم اهونكم

 تققارتو .مانالانيب ةببرغ مالسالا رئاعش ت م ةنسلاو باتكلا

 لهأ ىلع بركلا دتشاو.مالسالا مراحم تح اوعدبلا ترشتناو تايلظلا

 دنمف.ناودعلاو ينبلا كارتل رمثجا ىلع ضياتلاكهنيد ىلع ضباقلا راصف.نامبالا

 رفكلا ةملظ نم ممدَهال هدابعل ةمحر قداصلا دعولا قبط هللا ينربظا كلذ'

 ىربكلا ةفالملابىنقوطو.نايبنوهنم يده لعمل يل م مدأو.نامالا رون ىلا

 رصنلاب مسوديلع هللا يلص دوجولا ديس ىنرشاو.ةيبلا ! مالح يلع ملخو. .ةندهملا

 هللا هلذخم ةوادعب يتدصش نم نو نياقثلا ناك ولو ين داعي نم لك لع

 قادعا بول يف سعرا فذ قدنأو رصنلا فيس ىنداقو.نيرادلا ىف

 ينكش نم نابو ضرالا عيمج كلمأ يناب ىنربخأو اليم نيعدرأ يناما ىعس
 يندبادق هللانابو نيملسملل ةمينغ هلامو هسفنو هلوسرو هللابرفك دف يتيدبع

 فئاجملاو تاراشبلا نم اذكهوانا وماوءايحاءانل والاو .نإاب وما ركلا ةكئالملاب
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 ىذلا ره رأملا هوض نآرعورابل لال ةدقوم حباصملاو ليئاقلا ىارف نصحلا |

 اوةحايل بكار فال ا ةنالث عم ميال الا الار عر رفاهرون بجح ناكأ

 (ىروك )نم ةبرعم ىلع تراصو نيتليل ذنم اهترداقتناكو حييلطوبأ ىف ةلجلا |

 ام قاحالا ناكمالا يف دعب 1 ىلسلو دروللا اهم يتلا ظ

 مايا ة ةعضر ةلخلا امرداغ نا دعب ةمثملا ىوجنلا نمحرلا دبع لصوو ْ

 مدقو( يتروك )لا ةلخاتلصو +١80 ةنس ىلوالا يدانمج ربشرخا يفو ْ

 نودرغلارنملا لتّمو موطرحلا طوقس نع هريرقت نسلو سلراش رسلا ||

 ان تح و اهب رس ىدهملل ةمتمللا زيلكنالا ةرداغم 1 تلضو ذو !

 رهش ينو ةلّقند دودح ىلا مدقتلاو مطولا عمجل 2 ريرب را ريخا ْ

 ىلوتساو ريما دم اهاخد كلذ سمعو ةلقند زياكت الا لخأ +١٠ ةنس نابعش

 ميلاقالا تراص مث 0 رو الخ ناونج هيض ونج :تقلبو هلع ميلقالا ىلع

 فحزيس هناب عابتالا نم هلوح نم رب ذخأو ىدبملا ةطلستم ةينادوسلا

 نالمحي نباوسر ثعبو ةرهاقلا ىلا اممو روهش ةمضب دعب ةلقد ىلع

 رصم.ناكس مسرب ىناثلاو قبسالا ويدحلا هل روقتلا مسرب اممدحا نيباتك

 تاروشنملا باثتك نع الن نيدباتكلا ةروص ىهاهو

 < مي>رلانمحرلا هللا مس لف ظ

 دعبو ميلستلا عم هلاو دمت انديس ىلع ةالصلاو ميركلا يلاولا لل دجلل

 نم ىلع ني 0 9 دخ ىلا هللا دبع نب يدمملا ديم هللا مصتملا ديعلا نُف

 وهدللا دنع ايجأن هن كسمتملا نوكي ىذلا نيدلا نا ه ردصح رش وهن ريصلهللا روت

 نمذارقلا ه لزنو ملسو هيلع هللا ىلص دمت انيبن هب انءاج ىذلا مالسالا نيد



 ا ءاذل الو اعاخ ىفانل ةيغر الو ايندلا يف كلم الو هاح ةدارا الو دعا

 ا اذا الاو كلذ, هلوسرو هللا ان م 16 هللا ىلإ ةلالدلا اند_صق امنا لب ةيافلا

 مكناذاب اونصاو مكب لحام نورتسو ايل دع الواف رص مكنم لبن ال ف مقلاخ

 || يعابتاب هعاطا نمل ةمسر ينررظا دق يلاعتهّللا ناف لوةعمكلناكنا لوقأ ل ةيعاولا

 ا هلسر مخ ل رفظلاو سحنلاب هيم قاهأو قفلاخع ةاصع نم ىلع ةمشو

 ضعبل مهضعل أك ولو نالمثلا ير ع لعردش الف الواو هتكمال هو ةناسثاو ظ

 ظ ىنكلوزولتش الو مكنولتقي يف اهصأنا ثيحب كحالس هللا ضبعل تعلو اريبظ

 | هللا ىلص هللا لوسرب ءادتقا هللا ليبس يف محلة داهشلا يلام هللا قيفوت, ترتخا

 || يفو لاغ هللا دنج ناف رورثلاو ايف مهلع هللا ناوضر هءاحأو سو هيلع

 ا 4و
 ا

 ؛مس.+ ةنس رخآلا عبو ؛6 مالسلاو ةيانعلا لهال ةبافك اذه

 ةلقند يلا ةيرياكت الأ ليعمل قع رك
 |١ اشيجنا ةلجلا تماع ( ىشبملا دلو ) نم نسلو سلراش رسلا ذاقنا دعب

 :رم شيج دجوب هنا 6 اهلا مداق: ينوجتلا نحرلا دبع ةذابق تحن انيتك
 ارا املا اشللاا نم املنلملا تمتف هديل لايت رك الا

 || ليللا لوأ ةلملا تاحيرا مث لورتإلا نم حيباصم اممتدتواواامرف دعا

 |١ نم دخلا ملعب مو و( حيلط دا ]م تغلب ىت> ريسلا تدجو كااح مالظ ف

 || لياقلا نوري اوناكثيح (ةبقلا ) اهترداع اهلوح نيرك_سعملا شيواردلا

 | نمل قرف ميياسلا تورس ليلا لوا يف ةفقاو دونا
 ا ثالث لاما اذه لعاولظو ةلملا ءاَمب للان ءيذ ين نوكشنال مهو

 ا اوركنا ةشلاثلا ةليالا ةحيبص ىفو لقعملا لع صاصرلا نوقتلطي مهو لايل |



#» 449 

 ةروص يهاهو مالسالا يلا هيف موعدي هب زياكنالا ةلخلا رك اسعو طابض يلا

 ' تاروشنملا باتك نع الش روثنملا

 4 ميحرلانجرلا هللا مس ف

 دعلو .ميلستلا عم هلاو دمج انديس ىلع ةالسلاو . ميركلا ىلاولا ّللدجلا

 ركاسعو طايبض ةفاك يلا هللا دبع نب ىدبملا دم هللا يلا رمتفملا دبعلا نم

 لبق ةاجنلا ليبس عابنا ىلا هللا مدشرأ .سؤرلاوناعالا اصوصخ زياككالا

 ملوتمب متربدت اذا مكنا.نيما زيزعلا هبانحي نيذئاللا نم مسبلعجو.سوبلا |

 الو ةمينش هتفلاخم نا متءلع هتمواقم نع مكزعو مكتلاخ ةردق يف مُتسرفتو

 (ةريلخا دقو هلا هلدم بوره او هيب بائتجاو هرمأ لاثتما لا مكل يغبل

 اويتتغاو' كلذ يل 1 هأناطعو همرك ةحاس ف لوخدلاو ١ ةناعدلل

 نات ص مكرجأ هلل مكتؤب اولناو ايل اوملسو كلل أملا لبق مكتداعس

 ءالعو يلالشلا نسح فسو»و دشارك نيمدانلا نماونوكتف اوضرمت الو

 الا كلذ مداز اف غانوعدو . از عانرذنأ انال نودرغو ىسكهو نبدلا

 ديعللاو ىؤخأ ةرخآلا ثاذملو اسدلا ءامملا يف ىزلا باذعاوتاذق. ارارف

 . || ميعتلاو. ميظعلا زوفلا متدرأ و مكمتلب اذاف مكل راذنا اذهو هريغب ظمتا نم

 1 دقو مكيلع اهرذعت لبق ةنوتلاب اوردابو هللا ىلا انتوءد ةباجا | وبلف .ميقملا مئادلا

 | ةقفشلا باب نم نكلو اهتراحم مكل ةقاط الو هللا دونج مكيلا تهجوت

 || مكتمءابالا ققحتو مكسل اذه لوصو دمب الا مكوبراحتالنا مهان سعأ مكيلع

 || ةصاخلا مكقوقح نم ءيش يف مكل اوضرعت الو مكوذؤبالنأو ةباجالا نع
 ْ هللانامأ مكيلمف متملس ناف نيخابملاو ةحاسالاو ىريملا قح ادعام متءاس اذا

 لا دنت سلو ارابمتا نش لرد |ويوكتوا لن ادللا نامأو هلوسوو



 ه4 م و

 أ طوتس رهلا يتفضل حايصلا اوممس موطرملا طوس مون ءاسم ىفو (٠
 ظ عيب رااءأعل رالام و ناك ىت>كلذ اوةدصي فن ودرغركذلا بيطلا ل قو ةئيدملا ١

 سارا تعمسفلاملا تبب نجس ىف كاذ ذاتننكو 46١هةنس رانن ؟مو ىناثلا | ا

 || يلالصتس زراكنالا رخاو ناليرسالا ىلع ظفلا| داق يل نولوق ْ

 صاصرلاو 5 أمرد م يف اوفقوو هؤافلخو يدهملا بكرو« مويلأ م وطرخلا ا

 | اليم ن ريعو 1 مأ انلبت نا لبق نيترخابلا ىلع طقاستت تافوذتلاو |
 أ[ نات ناسا اهو رهملا يوتلم يلا اتلصو ىتح اهقوف قف ةيزيلكتالا ةبارااو ||

 || ىلرسلان ع دبتاليتل(نرتلا )ةيلط نم عفادلا يلع تتلطافذودرغىارس ||
 أ| لتقو موطرملا 0 نسلو سلاش ردنا نسا ذي دنعو ليم نم رثكاب|| |

 لزنا نيتدئاع نيترحابلا ىدتيملا سيال و ماع كل سالو ةراق ا

 ا هتضرف ف موطرخلا عقو 1 ىذلا هن هلل اركش ادحاس رخو ضراآلا يلا هتاد نع ا

 زياكنالا اهنلب نا لبق |

 | (ماحر لالش ) ىف رجح نيوحلت ةرخابلا تمدطصا يللاثلا مويلا فو 1

 اضيأ تقرغ يتلا ةيناثلا ةرخابلا ىل هدونجو سلراش رسلا لمتناو تقرغف ١

 مهكردت ىتح شل دلو 0 ف أواصل ل الاو رطضاو نا كعل 1

 ناحل نا كعل مهتذها ةرخاب مهكردا نيمو كعلو ةقلا نكس نم ةدحنلا ١

 تارم ةدع مهجاه و مهب ودعلا ١

 | -_-_ حب هيب سسل 2707 1

 ظ لا قرياكتالا لاش يوحنا نمجرل ارعنيض 5 أ

 0 0 راد دع 00 0 سبة 0 9 راه 0 فو
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 "ا السويت نع ممفدا نيك ىردأ الاناو يسأر اراتحاو انماسجا ظ
 ا وعثيح هدارإ انل مدشأمد ىمأ نم ناكف يدها ىلا ةعزملا هذه ||

 ا1 انك ذ ىذلا قدنملا ميهاربا رم هيلع مادقالا ىلع هآرج يذلا موطرحلا |
 يني ام هيف لاق ةمتملا يلا اباتك د الا لسرأ ) ةلجا راصتنا دعملو هرارف |

 ءايقشالا حاج حبكل انج كلما ةلالج شيج نم ةقرف لوأ نحن ظ
 ناما مكيلعف انتعاطت حت لوخدلا متد را ناف موطرملا ةنبدم ذاقناو نيدرمتملا ||

 تايار ىرشان ةدابلا بونج انولباش نا مكيلعو انتكلم ةلالج ناماو هللا |

 نيذلاب لحام مكب لحب كلذ اولمش مل تا مكنأ اودلعاو ميلستلاو عوضملا |
 مالسلا و مكيدنأ "راه راع نون دغلجو حيلط وأ ف مهانب راح ظ

 ال13 ورك و ةرزلا اواحأ ةمثملا ىلاعأ ىلا تاتكلا امنه لصو الو |٠

 ةمثملا يلا ةيزلكتألا ةلبخلا تلصو ىتاثلا عبر رش نم يناثلا مويلا يفو

 مهلبانق تاو ٍثيرغ تابثب زياكنالا مهججابف دلبلا يف شيواردلا نصحو ||

 مهسراتمو شيواردلا قاوع ةريثك رار مهتافوذتمو |

 فاشكتسالل نودرغ ن# ةلسس رم تناك يتلا رخاوبلاب ةلما تعمتجاو

 هتلر 2 3 ىلا تركسو اشاب ل دمع ةدايت تح |
 اهنف تلضحلاو ظ

 ةطقسال م ول لاافو دو دنم هلا ثرحا وا لرش انهو

 ماي ة ةسّخ ةمثلا يف تبقب اهكلو

 تارباغردم(ن للا كراكرسلا) ران 8 يفو

 || ليبقهرفس ناكوموط رخل ادصاق(نيوحات)و(نيذر.)ةرخابلا لع. زيلكتالةلجلا ||

 ٠ د5 ةماماو ربل ءانا ضاقمال اد اعلبز ءرغاوب رثو سنقل تورت



 1 2م 7 < 5 1.

 قردمود د1 ا ا ا تا و و و تب ني نافل ل 8 < 1 0 اتا دنس 3 نيف د وع يو . ع كعامل 2-0 2 7

 0 اع

 د

7 

 || "ىلعبلا ريبسلا عم ماي ةدرا رواح آل ةفاسلملا نا عم ةمئملا اوذلب ىتح تو

 مبوفر ٠ را اسعواشابىحصن را امي ع لوألا عبر وم رخاوا نو

 يو (مسيلط وا )ةه>يلا ةفداز ىو ريمالا شويح 0 ف مهرخاوب ْق

 ْ لحاسص ثالث « ريسك ةمتملا نع دعس ءارحصلا ف 5

 || (يتروك) نمتراس اهلاف ةزياكت الاةلجحلا اما يدهملا سعأ نم ناك ام اذنه

 اهدناقو نيف 1 اهدونج ددعو ١١ ةنس لوالا عيب 0 لكاوأ ّق

 ْ رهش نم ىباثلا لا ف حيلطو أ ل تاصوف(ترا وتسا ترب ' سطإ) رم 3

 مةلاوهعم نذلا لت اممفلانيثالثلاب ىسو 4 ريمالا أهوح م َدشَو لوالا عد

 9 مجهو( حيلطو ا)ىفةلجلاب ى لاف نايلعطا هلام نم- 0 ةعسل هيلا

 قا هلا طظطاتخلا يد > رصبلا حا اك اللا 3 نكي د مو سارقلا لع خوشالا 6 م

 ُ تراوتسا ترب ره رم أ لياتلا لثق 9 دثدنعو ضرالا حالتسلابة راحل ترا صو

 || ىف هلاقثأو هلامحأ اكرات رهتتلا نمنكمتق ( روب )لارتلا هلدب ةدايقلا ىلوتو

 دءاثلا نكك ة ةرا>و ةهدم باسلاو بها شواردلا لغتشاف ةيياعلا ةخاب

 1 شيواردلا نم طقفسف ةيماحاناريث مهراطم او شيواردلا ىلع مهبّرك ثثمح لوقعلا

 ْ هداوق نم ادئاق نبرشع و ىدوع ريمالا لتفو ليثذ ضل رسع ةثس رع

 | هتوعدب اقيدصآو اعسمت مهرثكاو ىدهملا شي داوق ربكا نم مه نبزذلا
 ا دقوةأجالا نوةدصي ال نوروءذم مهور ارفلا لايذا 0 واردلا ةيقب كلسمتو

 ا نأ يل لاقف ةعقاولا هده بقع لونج كيما نامرد مأ : ُْق ممم الحر تو

 || اولخد (حيلط و )ىف انومزه نا دما قينمدأ وسيلو نيطايش زياكنالا

 ينان نادوسلا 2" »2
-- 0 
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 عوجرلا طخ اهلاع اومطقيل ةلمللا عقوم ىلع ة راغلا نونشد اوذخا شرواردلا

 مئاقو ةدع مهنيو هنيب ترك فللوأ هور دل للا تلخ صحرتلاب ه4 هاف
 أعجار لفق م نيعوبسا ناكبرك يف اركسعم قلو |هعيبج ىف مهبلع هلزوفلا نآك

 ةلّشد ىلا

 اًطوصوو ءارحصلا ةاج راذا ىف 1 هاسدس وو للا | سا نوم ناكام اذه

 نيمو ا ,ط وقس كعل موطرخلا

 عبط وبا ةعقاو

 الار نر لاذ اكتالا دولا لو سو رابخأ يدهملل تللموال
 مهريس ىهتأب ثيح ( لود مج رومطع ) قيرط نع موطرألا ىلا مومدَش
 اهبف مهرظننت اشاب نودسغ رخاوب تناك يتلا ةمتملا ةهج يف رهللا ءىطاش ىلا

 ريربيف شويملا دشح ا 0 بحاص ذا دب لال 1

 قورافلا ةفيلخ قيهش ولح دمحم نب ىسموهبدتناو(لرا)لارتإلا ةلمح ةمواتأ ظ

 مهو سابلاو ةودلا ىلوأ نم لتاّقم فلا نيثالث وح هعمو ءارضحلا هتبار ا
 رجلا زاتجا مون يدلل مهعيأبم ربخ انركذنيذلا (ةنانكو ميند)ةلاجر نم

 لد 'اوأ ينكلذ ناكو هبور>وهمئاقو عيمجهعم اودهشو(اب رهقاوردم للا
 ١م. ةئس لوألا عيبد ريش

 مهدو منذ هايم ارتتعة سم 0 ك4عمم راسو شيلا عيبشتا ىدبأا مدشو

 ةايبلا 0 قهر مهيفو ةمتملا نوغلس زياكنالا اوكرمال نا ع مهاب نا دعل

 ,يرقلا عيمج اوبهق هراصنال نانملا قاطأ يذلا ىموم هدوق, شيملا راس م
 2222 0 مس و سوسو يبوس سستم
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 #«عو ©

 ناك 0 ةعقاوبهلتقو لرالارنحا ةلم

 هعمو(ىتروك) نم راسف ليلا ةلمح ادئاق( لرا )ل رنجلا يلسلو دروللا نيع
 امافاغملا دونللا لق قروز ةلايسمت ومنو ىزنلتتا يدنح فقالا ذل

 روباطلاناكو ةيبرغلا ةفضلا ين براوتلا لايح اوراس مهناف هيجيوطلاو ناسرفلا

 ىثابكبلا هدو ةيقرشلا ةفضلا يف ريس ةلقند ةيماح نم يرصملا لوالا

 يساغالوةغاصلا ةبترا ًازئاح ةلجلا مايق لبق ناك يذلا ناهلس ىدنفا دما

 دروللا ىلا ربدملا اهمدق ىتلا ةنسملا تادابشلا ىلع ةاند ىثابكب ةبنو ىلا قرف

 هصوصخب ليسلو
 تاهما ىلا يرّثلا ىلاهأ رذو مايأ ةينامث اهريس ىف ةلألا ترمتساو

 كانهو د وبأ نم برقلاب ناكبرك ةهج تغلب ىتح مارق اوكرتو ةيبوذجلا

 اوروثواهومواقيل عينم لبج اونصحت شواردلا نم لتاقم لاو نا

 ةمرغلا ةفضلا ىف ةيزيلكتالا تاودلا ىلا ةيرصملا ةوّدلا تمضناف اههجو يف

 مق مث اهيلع ناريدلا اوةلطاف ةيلامثلا ةهملا نم شيواردلا لّدعم تججاهو

 مجهو لامثلا ة ةهج نم ودعلا شوانب اهنم امس كرتو ةّوَملا ( لرا) لارنجلا

 لتقو لكلا ص ىلوتساف يبرغلا بونملا ةهج نم ودعلا ىلع ىنثلا م ىلا

 حور اودصا صاخشأ ةسمخ ريغ مهلم جنب لو و مييأ ةركب نع -

 هدعل ةللا ةدايق ىلوتو هيلع تضق ةصاصرب ( لرا ) لارنإلا سبصأو ةئيل
 رثا ىلع كلذو ةلقثد ىلا ةدوملاب صاوالا هيلا تردص مث (يربنكرب) لارنجلا

 ناكواشاب نودرغ ركذلا بيطلا لتقو موط رخلا طوةس رابخالا لوصو



 « عج ظ
 7 اىلاو ةعبدخلا نم هريددام لك يف اهرواشد اشاب روا ظ

 دقتعمت نكت ملاشاب روأي ينطصم ةم وكلا هب ربخم ناك ام نا سهالملاو

 ٍْ رتشتك اوذفا افلح ىلا مهشيج ةعيلط تلصو امل زباكلالا نا ىتح هتمص

 1 ا اكتم ناكو يزاكنالا شسحلا تارح ناك أ ف ًاطباض دقتقو ناكواشاب

 . || ىتروك ةمقاو يلا ةفحاز ةيماملاو ةلّقند ىلا لصوفةمامع امعتمو برغم يز يف

 01 مدقو ةموكحلا ةعاط ىلع ةيماملا ءاقب هدنع دكأت مث اهركذ انل قبس يتلا
 الربع كانه قا م مار "لاو ةوافللا نم هن نيلب اع لبودف ردملل هسفن

 | ةيزياكتالا ةلمخلا تلصو يت> كب تدوجح دما | مايك و هتفار ةيريدملا ءاحتا ِق

 : ْ | ناك ينل 0 00

 هلل لات ركنا هليل ا لوصو

 . |١ ةيزيلكلالا ةلملا سعأنم ناك ام درس ىف مالكلا ءيراقلا ىلع ليطنال

 ١١ تراص ثيح اهتدئاف نادةفاربكالا ببسلا اناك ماجحاو ددرتدعب تلسرأ ينا

 || نودرغذاقنا الا الاسر ال ثعابلا نكي مل امنالكلذو نكست مل امنأك ةلجلا هتاه
 ْ لمعلا اذهب مايقلل قفوت ملاهما ءيراقلا لع دقو اشاب

 . || (ىقروك ) ينةءزياككالا ةلملا تاماكت +٠00 ةنس رفص ربش رخاوأ يفو
 | ريسلاة هانم دادعتسالاو ةبخالا ف تذخأو امل اماع ادئاق لسسلو دروللا نيمو

 || ىلا ءارحصلا قبر طىنانهادحا ريس نيتلمح ذافنا ىلعىأرلا رّقف بونملا ةهج ىلا

 ٍ 1 ريرب ةدصاق ل ِنلا قبرط ىف ةيناثلا ريستو ( لودقج رومطع ) ىف ةمتملا
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 اسيا ةنس مالمسلاو اه رز ١ هلا لوقا ل لتس ناعلا ١

 ا

 َ ير ذيش للا لزتقو كا ةعقأو

 هكءااشأت رواب ىنامصم غلب 7 ركسعم 0 دوم في رشلا لصو ال

 ماظل نيد ىدنح ةلاسرأ ف مولع فدحزف دودمحلا 1 موجمل نابهأت

 0 ناملس ىدنفا دما طباضلا نييماظنلا دونألا دئاف ناكو قزوبشابو

 كب 0 ناهلسو كد 0 ةدايق تحن قزوبشابلا

 لع اوراص اذا ىح ةبرغ ةلاس رئتاتتعلا فوقص ع اومحهو شواردلا

 ىدهلا تيشلا لتثقو لقفات أم شاواردلا ند طفس ا وحي مهم هب رقم

 ديعص ةيعاد ةقيلخ نسح احعنو برغلا سلبارط ةيعاد يبرغملاو دو# في رشلاو

 قرع مهلمش قزمو ءيد ىلع نوولبال نيمزهبم شيواردلا يلوو ردم

 دونإلا نم بصي ملو لئاقم فالآ ةتس وحن شيواردلا ةدع تناكو

 تع و وع 9 هردص يف ةصاصر هتباصأ قزوبشابلا نم طلاض ريغ

 ةبرجه 16١ ةنس ةحللا ىذ:وبش ىف ةمقاولا هدمت تاكو

 ةلقيد لا اها 3! لو د

 ند ةعم نيواتا واب طضم اهو د ةبرتل
 ةروصباهيلا لصت تناك اهداربا انل مد ىتلاهتالامرابخأ نال ةعاطلا ىلعةيماملا
 ارش ناكهنا ناماس ىدنفا دمحا طباضلا انل ىور دقو كشلا بجو

 اشاب روابي فطصم لوخد رايخا رصم نم هيلع ةدراولا دئارملا ينذئتقو ||

 قط صم ناك ىنلا ةموكملا نم نوبجسي طايضلا ناكوىدبلل ةعالس ريما



 يم ظ

 عقدي 0 شةللا نم مكنعىنغيال ةعيذشلا ةفيعضلا ليملاوةمادلاو ركملا ىلا

 ءامسلا مدعص ولو أنتضبق يف مكعوقو نم هللا نوعي دب الو رودقملا مكنعا

 اني داعي نم ىلع رصنلاب ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا دي. نم نورشيم انف 1
 هور ام الو جاردتسالا ن م مكل لصح امم ردو ضرالا ميمج كلمتو

 مد داصن الدشطبو مواش ١ الدللا ةردقناف مكعم نيذلا ىراصنلاو مك دادعتسا نم

 معن لو اجرك هوت مسد لعمق ألا نم للا كلهأ مكوا

 نم كنا معزتو لّدعلا ىعدت كلنا "اف 1 ايع كلا نوح نم هلع اوذامتعاأل |

 مرمام لع تمددو هللا ىلا ت 1 نا كنا نيقيلا لع لع ءاو كلذب ريتعاف هلهأ |

 ًاوفع كنم ىضمام ميم ىف كنع وفعمو نمؤم كاف ابئان امدان انتيتأو كنم |
 فسوب لاقام الاكل لون الو لوبقلا ةباغ اندنع لوبقمو يلاعت ههجول ًاصلاخ

 العار محرأ وهو وكل هلا رفنإ ويلا مكيلع بررثت الوهتوخال مالسلا هيلع
 رو.كملا يناس رداقلا دبع ديحك دليلا دمج نم اضمن كمم ترضع ناوا

 ماما اصو ميهاربا دم ريقفلا نب دمجو وقراب دم كملا دمو دوت ريقش

 اندنع يلوا كلذف شدنك دم دمحو لسيجلا دمحخو حرف دمجأ ديعسو عما عما الا

 الو اندنعنولوبممو ىرجأ * عيمج ف مهلع وفعمو انم نونما مذ 1

 هللا يلا ةءانالا نع ضارعالاو دوحملا الا اذه دعب ١ م ناو مهيلع جرح

 | وملعاف لايخلاب ارارتغاو ليلاو ركملا لع داع لالضلا ليي كراش كولا

 ىف معوق وقر نمد الو ةنملالا ةردقلا ردأ نغ جورملا اوءيطتست نل ؟نا

 | مكانرذنأ دقاناف مكيلعمكبنذو هللا ليبس نعمتددص امب ءوسلا اوقوذتو ةضبتتلا

 يدهيو هاب نملضي يذلا هللالأسأ رذعأ دن رذنأ نمو مك انللدمكداشرالو

 لحب ناو ةنانعلا مهل تّبس نذلا ةبادهلا لها نم مكلمج نا 0
 11 أذ ذأ ]| ]| 1| | | 1 | | 10 10 10 0 1 1 1 10 10 10 1 10 0 0 0 0 0 020202020 0202020220 ع
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 4« عه
 || كيلع نع الو« نيكل تدعأ ضرالاو تاوسلا اس 0 يد ظ

 أ ةنايدلا كيف تايون ور ريدحلا كال تاوجرو ناطلا كي تحس نانا
 ١ طرف نم ىلا يت> ةبجلا  لهأ ب طخ كتيطاخو هللا ف كتبحأو ا :

 0 لماع كلمت ١ ىمدنم ؟رمأ كل :تردصأ للا ف كتبحج نم ىللصعاما

 ةدجلاب مهسوف هلل اوعاب نيذلا نم نوكت نأ ءاجر ةلشد موم ىلع يفرط

 مث كلذب مايقلاب ينترهاظف ةنسلا ءايحا يف مهحاورأ سئافنو مهجماولذبو

 || ةوادعلابت رهاجو هسفن ىلع ثكن اسعاف ثكن نمو هتضقنو دبعلا تثكن

 كتيدخو كركم ملسو هيلع هللا ىلص دنت ةنأ نم اراخا تلتقو كرر
| 

 722706 رهقتسنلا تكتل: 7722733 هطلت

 1 0 رورغم ةقيفملا ف قل 5 هفومح 4 ّ هللا شخ و

 نم رجلا موُقلا نع 1 ذرب الو قمم. الو لمع للا نأ ملت لأ كرس ةبقاع

 لقاعلا ناف كلش ع ندم ىهم نك ربش ةءاو 0 كرا كحو لجرلا الا اف

 سيكلاو بقاوءلاالصرظنو هسفن صمأ ربد نم ديعسلاو هريثب ربتعا نم
 10 اذا تح 0 م هللا نا 0 0 1 دعب ال لو هبسْعن نأذ نم

 هدابع ع نم ءاع ! نم هع طعل هل هلا 5 نأ لعد ف رظن دعا 0 سصمأن 0

 0 هي ١ نع ذأ دش 8 هللا 00 ند كنم ل 0

 موتي نمو ضعإ ءالوأ 0 ىراصنلاو دولا 0 2

 ةدوملاب مهلا نوملت الو مودعو يودع اوذخت ال 2 لاقو 4 مهم هيأف ينم

 ةالاوم نع ةيهانلا تايالا نم كلذ ريغ ىلا ةبألا « مكءاج اب اورفك دقو ||

 قوك راو ةوبسملا اهلا ةواذكو ذوق نسخ ل هي منام نا ىلع نيرفاكلا ||
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 انيقي كلذ عوقوو هدعو ةمظعو هبر مالكب اقدصم انمؤم ناك نف « باوثلا ظ
 كلل را ادكلا ةاسانمو اهعاتمو ااووتش و االلا عيبج كلم لعرت ذاق 0 ئ

 هقدصلوهناعإ مدعل كلذ هلارؤم كلذ 0 م نمو روكدملا دعولا |

 قحتساف هدنعام رثاو هللاب نمأ نمم كلذ لعف نمل ههيفستو كلذ عوقول |

 هللا لاق ةرخآلا ىف مثهج ىلا رشحو ايندلا ىف لذخت ناو ةمينغ هلام نوكب نا ||

 انيتك دقو آلا « مجمل نوردحمو لويلتتم ايرفل ىذا. لق » لاح

 كناعإ قدص ليلد وهف نب سماالا نيذه ىدحا تف نا كلا ما كلا[

 كلذ يلا راشأ اك هلوحو هللا ةوقب انتضبق ىف عقت نا دب الف الاو كم.يلستو

 بيخن الثا هللا لاسأو ىوملا نع قطن. ال ىذلا ملسو هيلع هللا لص دمح اديس ||

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسو ربخم كملمنو ريملا كل بحن انثال كيذ اننظ ||
 لوسر كلذ انارشن 6 ةعاق مل موق ال ردلاو حفلا ددع اونأ ول كيلا نأ ظ

 ملخد ول لامرلاو راجشالا قروكاو ورثك ناو مهناو 2 هيلع هللا يلص هللا |

 مسو هيلع هللا لص نيمالا مد كلذدب انرشب م نوتوع اناصحصأ نمدحا ||

 ( ىناثلاب اتكلا ) ١.1 ةنس بجر مالسلاو اذه

 < ميحرلا نحرا هللا مس ْ
 دعو ميلستلا عم هلو دمع ان ديس لع مالضلاو ميركلا ىلاولا سا دبا

 هللا همفو روان ينطصم ىلأ هللا دبع نب ىدسهلا دمح هللا مهتعلا دعلا نق ||

 اك ع فقرسو داما ليس ىلإ لامن طا ءكتفو ملعا.نيما هداش ر ئررطلا

 ناو لالضلا نم ريخ ىدهلا نا دانعلا قيرط كنع دعابو سفنلا تالايخ |

 هنيد ءانمأو هئايفصال هللا اهدعأ يتلا رادلا يهو ناويللا يمل ةرخآلا رادلا |

 َه رفغم يلا ا وع راش ود هل وشن زيزعلا هءأتك 7 ِف نيئمؤملا هذأيع املا بذي و ْ

 00000 عاا أ 1 ]ذ 0 1 1 1 1 1 6



 كسي

 ةلادملاو ٌةنامألاو قدصلا ران هيف انسأر ايلف ةلماك ةبحح لع ةيشرملا ةنايدلاو |

 يحاون ةفاك ىلع هائيلو ىضرنو بحت ام ىلع انسماب مايقلاو انقالخاب قلختلاوأ| '
 اوقدصف اتتعاط ىف ًاميجج مهلخداو ابلهأ داشرا ىف قددضو ابحتفف روف رادأإ ٠

 هءاعصأق رو هيف هاننظام ىلعداز دّمف ناسحالاو ريجلا هللا هاْرْ قدصلا لماكأ/ ٠

 ا رات نيملاعلا ' برب نو ”ولاو نيةنلآ ندسح 1و هيحاوذ نمد ْ

 كنأو الزج ار نيملسلان ءو انع هلا ها زل هللا دنع ام ىلا ةبانالا يف ايدلا

 كيلطو كتاد قدس ف كل انئظ نسل الا كا رت نا لبق نم كانيلو ام

 لك ىلع هيردقو هللا ةوف كتفرعمو اتءانحو اندلا مو مو * كتف رعمو هللا دنعام

 روهظ دعب كرثلا ةعاط ناف هللا ىضر ىلا الا ءيث ىلا لسيمت ال يتح ءىث

 7 كمزع دقتشاو كنرب رس تروق ناف دراو وها6 لال ا ىدملا

 كنسفن نم تدلع نافالاو كان صا 6 انم رع وما تناف كنف اننظاك كا

 مب رام اكل عطقو مهن ًوانمو د هانا ةلداقم ىلع ةفاط مدعو نيش كفمص

 , كباق نم .طمس يتح داو 1 نيكو 00 ديزنل انيلا تأ

 ظ كيري اع هيف عمطلاو هللا ريغ نم ةيشللاو لهالاو دالوالا ىلا تافتلالا

 وهو ماركلا هئايل وأ نود اب هلا انفع يتلا ةيبرتلاو داشرالا نم هاي

 مهسفنأو محلاوماب هللا ليبس ىف اودهاجو اورجاهو | ودمإ يذلا, و كاع كلا

 ' ناوضروهنمةر مهر )ّ مه ردد نور املا 0 كئاواو هللا كنع ةحرد مظعأ

 اورحاه ن .ذلاف > ىلاعت هل وذو ةيالا )2 ل لا قم ميت هيف م هل تانجو

 | مهاكس مي ا ١ اولتقو اولد اقو ىلمبس-ىف اوذوأو مهرايد نم اوجرخأ و

 ظ نسح هدئعهللاو هللا دنع دنع نم اياوت راه ا اد نم ا تانح مهاخدالو

| 

 قات 0 قادوسلا ١ هاد
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 8 رهش ىف يباثلاو ١م. ةنسا بجر رهش ىف امهنم لوالا امشاب رواي ىئطنضم

 أ هاربامةلماحلاونيللا نم لوالا فو موطرلا طوس دعب يأ 18/007 ةئسا سجر

 دعو سو هيلع هللا ىلص ينلا ناب ديعولاو دبدهلا نم ىناثلا ىفو ئراقلا

 هنقام الجا وأ الجاعهتضبق ىف اشا.رواي ينطصم عوقوب ىدهلا
 تييعو ووو ووو ر ماس

 .لوال ب اتكلا
 0 أ « مرا نمحرلا هللا مس. وف

 دعبو مياستلا عم هلاو دم انديس ىلع ةالصلاو ميركتلا ىلاولا هلل دججلا
 ةنبدم ريمأ رواي ىنطصم يللا هللا دبعنب يدبملا دم هالوع قثاولا ديعلا ن#

 نا كيلع ىخمال مارتحالاو مالسلا د. نيما نيعم هل هللا ناك اهعلاوتو ةلقد
 ءاضر بستكيو ةعاط اهلج ل نف ةعاس الا يهامو ةحار راد تسيل [.:دلا

 م ومو ربوع نم سال ادحاو هب هم لعجو هللا, ٍفتكيو انف ىلاعت هللا

 عضتو تعضرا ام ةمض ملك لهذت اهنورثموب >ىلاءثهلوق يف ديعولا كالدب“

 هللا باذع نكلو يراكسن مه امو ,يراكس سانلا ىرتو ابامح لمح تاذ لك
 .ينعبتا نمل ةمحر ىللمت هللا ينممب دقو. هيلع لادو هللا ىلا عاد ىنأ معاو « ديدش
 | اذه لبق ك'رذنا يناو ىنفلاخو هللا ىعم نم ىلع ةمشو يبامز لها نم

 تلف امو كنت:ج يف اريما كتيلوتن كيلا تيتكو ايلج الا كلا ت>حضواو

 ا ذخالاوانئاقلدمبالا كرتلا ةءالو ىف ناك كريغ ادحا تيلو امو كال الا كللذ

 'اناثا فو هناف « ازاد » رندم ناك ىذلا دلاخ نمحأ هنم قدصلا ةيؤرو انع

 قدصلاب 7-5 ىتَح يىبرو أانقداخأ نلت نيكو ضذاألا هبردم مسن فدع

 0 ا



 « حا 0 ١

 هرث ذانل مدق ان موطرألا بونجيىف اشأب يملح رداقلا دبع اهف رصتنا يلا

 كلب ناماسو اغا شيمامو كلب نيدلا رونا قءانسلا قو ويشابلا ةاوق ندر

 وكرت لاسزصو يد :ذأ هيب كيعس طئاضلا نيماظن || طايضلا ن نمو 1 ريح

 ممريغو يدنفأ

 اركسن ئدحلا خيشلاناك انلحيىلا ةيزياكتالا ةلملا مئالط تكاعوالو

 ىلا لصو دق لناكو هنأ انك نم هنع زو كعل اما هب رب ذم دودح بونج ىف

 اهدحأ نيباتك لمح اشاب رواي ىنطصم ىلا لوسر كلذ نوضغ ىف ةلقثد

 نومدضم ناكوهنراقا نم ذو في رشلا يعدب صخش نم يباثلاو ىدهلا نم

 فيرشلا ىلا ةيريدملا ميلستب هرمأ اشاب رواي ينطصم ىلا هدا باح

 ىدهملا لف م نيت هلا هلاودضم كوخ كر رثلا تايكارمللا فور

 ١ لحا ص ثالث نا نع دعست ب ف ركاقسم هناو ةليقد ميقا لع ان

 اتدصم نكأ مل ىناهيف لوقي اشاب رواي ىفطصم هيلا بتكف ( ةليلب مأ ) اهمسا

 ةلشد يلاها م كنا ثثدحو ةعل دخ نآك ه.ةاعقانم ناو دوما ةوعدد

 0 ةعاطل تا 0 ١ 1 يلع تتمزع اذا ره ا تناف

 ارككش يضيع نر 1 1 00 د عربسأ اشا روأب

 ةانتنالا 5 اذحاو(ىزؤكل هيأ ناكم يف ةلق دهر كلام دودح بودح يف

 ىدابعلا ةفيلخ نء.سح دومت قفيارشلا 2 نآكو دودملا ص ةراغلل ةيهالاو

 ديم قادل ةؤعدلل يدم كنتوا ربرب ريدم ةفيلخ أشان نيسح ا نا

 3 رغلا سما ٍرط لهأ وعدل اها هلس 1 يف رغم لاح آل ع ةعمو رصف

 يلا يدهلا 5 يبلا ةديدملا بتكلا نم اهانرتخا نيباتك ةروص هاهو

 تتسم د دعو هجرس تطو هتط تعمم دس دامك( فتم يع ها تطول ملا جمب ص مستو مصل ستتم ج7 جس هن ب مس حج ع يدع
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 « ١
 اوناك نيذلا نييحيسملا ىعدتساف ةميدخلاو ةلئااب ءاليلا مفد لع لوم ىدنجا

 لصت اًعر ةسيدخلاب يدبملا رش عفد ىلع ل وعدنا مهلا رساو ةنريدملا يف هعم

 ةيريدملا يارس يف داهشالا سؤر ىلع موعديس هاو ةيزياكتالا ةدجنلا

 ىعدتسنا 3 مهيلع هب هب راغأ |  اوعذصف هنويحبف مالا ١ مهل رخل ظ

 لجده ميمامأ نلعأو ةلسقنذ يف :نيميقملا ىدبملا ةيارق يوذ نم ًالاجرا ٍْ

 نييحيسملا نا 6 ةلشد ميلقإ ىلع هلبق نم المأع راص هناو يدبملا ةعاط.يف

 | حرشو هنعاط يف هلوخد هنمض اباتك ىدهلا ىلا بتكو هوباجاف مالسالل

 باتكب يدهلا هباجاف ةعاطلا هنالعاو نييحيسألا م١ كا نم هلعفام لك هل

 ا هدر ل ناكل ايما نم اإل وأب لدي رباج قطصم هيف ءان

 رك اسملا سبالملادباب هرصأو هلبق نر* ةلقند ىلعاريءأ هنيبعت باتكلا

 يلا ةناتاو ةبدلا ئاقو تلصح كلذ دعب من ةيدبلل رامش يه ينلا تامقرلاب
 أهدا ربانلمدق

 ريم ماعدا ثحا هد يح ا روأب قظصم ءانأ م ءاح دقلو

 طظفح لع اضي ا دعاسو ةيزياكنالا ةلعا ةعيلط تلصو امير هدونجةلق عم دالإلا

 رومالا ريبدتب اوماق ءافكا لاجر دوجو ودعلاةضبقيف طوقسلا نم ةيردملا

 صخئواشاب رواب ىقطص.ءدونجأهف رصتنا ىتلا عئاقولا ميج يف ,«س وقلب اورطاخو

 ةمفادملاةوَدلانادن موق ناكهناف ذشتقوةيريدملا ليكو كب تدوجدمجأ ركذلاب مهنم

 دجأ ذكقو بيس دقو ةعزه رثىدملا خبشلا هيف مزهلا ىتلا ةيدلا ةمقاو يف

 مدق : يذلا ناهلس يدنفأ دحأ طباضلا امأ هتهج ىف م ةنعطب كب تدوج

 وك ىبأ ةفيلحلا هّدص ةط_ساوب مهم هرارفو ةاصعلا ةضبق يف هءوقو ركذ

 مئاقولا لك دبش هنا 6 ةلقثد مئاقو لك دهشو ةيماظنلا ةوقلا نادنموق ناك هناف



 ١ يللا ا 1 7 ظ 5000070

 هبحاص نيذلا رق دالوأو باطا.ُولا لئاب' هقيرط يف خرصتساو ةموكملا
 ممتجاف تراويتس لب واوك-لالتاق .نامعف نب ناملس كلاورش نب نايعن ان

 مون مجه ةلذ تاذ ينو ةءدلا يللا مب لصو لئافم فلا رشع ةتس وحن هيلا

 لوحءاذوضلاب الا ةيماخلا ترءش اف اكلاح مالظلا ناكو ةيدلا زك سم يلع

 ليدف ةاسلسو نافااففم طة وذبلا لعل ةفوادكم توصف لنا

 و وقابلا رفو لئاقم فال هش وحن هعمو يدهللا رفو رف نب. ناهل لتقو

 (ةناتملا ) ةهج يف رهنلا ءيطاش ىلع لبجيف يدملا ركسعو مهدالبءاوةْلو

 م نييماظنلا د ونجا نم ناتليصف هعمو ريدملا لصو ةمقاولا مول ينان ىفو 0

 طاحاف قدانبلا قالطاب شرواردلا هردتاف ىدنج ةنامسخ هعمو ةناتألا ىلا

 يلو هيلع نيجاه دونملا ىدملا رسل أملف م-ملع هدون# مجهو مهعقوع

 اولوتساوتاوقالا نم ريثك هيفو مه ركسعم توما مغو هم وق هعمو رايدالا |

 ودعلا ريدملار ات 9 نوتجنمار قداس شوطرخ ةءولمم اقودنص نيرشع ىلع

 ركع ىلا امجازأ ل فقو ةيراثملا دودخ و جرخ ىح لسا تس
 سدو ةنس ناطمر نبش ىف, ةقاولا له اتبئاكو "ا راد

 اشار را ينطصم عميدجلا' تا رباخت م

 لوقف انتافام ركذ نك اهو ةلَغد مئاقو ند كر مد

 يدمملا تك ريربب ريا دمت رفظو موطرخلا ه4_>حرق وبا صاع / ش

 ل هيف هوعدب ةاقد را أشاب رواب يئطصم ىلا ىكوصخ :لوسر 3 اياتك

 مدّ (6ةلقند ىلع ةراغال بهأتي ربرب يف ىدخلا خيشلا ناكو برملا وأ ميلستلا
 1 ٠ .٠ 34 .٠ هرم

 هي املج لع لوذد ريال هدودح ناكذا قوم وح اشا رواب قطصم كا



 : يم

 نأ ديب ةرشملا هدونج ىلعو هيلع اوضبق ىتح نيراثلا لحم غل داك امو

 تدفن نا دءبالا مهاغ ضبقلا نم نكمت م يذل ودل لع 0 اودلطا

 دفغلا ىلا ماتق زار اهدونجل وناياس ىدنفا دمحأ لتس اومهنادمبو ممريخذ ظ

 يدنفا دمحال امج اًمدص ناكو للا وأ ةيلاشملا لذ لزامىف ممولقتعاو

 يدنفا دمحأ ركب وبأ ةفيللا قلطأ ىتح هلود_س يخرب ليلا داك امو ناملس
 وحن م,فلخ اوثعبف مهودتف هلا ىو اورفو معاوداو 5 1 3

 ركب يب ةفلخلا نم ارق لئاط ريذب اودأعو مهوكردب لف بكا

 | ةيسنجلا طباور نم ةاصعلا نيدو ءاثب ا

 ةجيتل ريدملا ىلا عفر ةيريدملا زكرم ىلا نايلس يدنفأ دمحأ لسوالو
 ةه> 1 ةرخاب ىلع ةيءاظل يددنج لاق هنو ريدملا رحاف هت

 ةيدلا ةهج اودصق لتاكم فلا ةعلم ءاهد ةنمو دوبع دلو ناكو ( ةءدلا )

 لمي ربدملا داكامو قزوبشابو نييباظا نيب ىدنج ةئامثالث و اهب ناكو
 مهما و نيّيراثتم نيتهج يف نيس مسقت ودنا نا ٍّط قىتح ةهجلا كلت

 جاه ودادعتسالا يف رٍ كلا د خاف تجر ربش خاسلاب ىتحاب رطانع نود

 نييرصلا راصتنا نع ؛موجملا لجنا ثيح هفيلح رصنلا ناكف ودعلا يزكرم

 زكى يلا اعجار ربدملا لمغةو ةلقند عور يلا نهالا داعو راوثلا ةعزهو

 ةيدلا ةلمقش نصح نأدمإ هنريدملا

 ةعقاورك د
 ةهج ادصاق اهرداغ ربرب يف ىدملا خيشلا ىلا ةمزملا رابخا تلصو ال

 ْش دونج نم هيلا اومضلان.ذلا نم قاذدوط ا هناع ريا دل# هدماو ةيدل ١
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 كيا الا[ ةراح ا ب ةردكم 44 ابنلرا'ةيلايشلا تايالاو) .ىلعسولا م اسقالا 1

 |١ ماسقالل افالخ ناكسلا شي ء- ماوق هيو دبج هلوص#و ريثك 0: لغنلا |

 لوصحع دو# ىهو ىف را 7 ىرلا ةّش رطو ة هم صخ ارا ناف ىلعسولا إ ْ

ْ 
ٌ 

 لوصحم تناج يف ند ال هلوصحم ن . 93 اضنأ لخنلا اهفويبوبملا نم رفاو ْ ْ

 بااغلاو ( ةلقاندلا ) مهباع قلطي طيلخ ماسقالا هتاه ناكسو ةيلامثلا تاهملا ا
 دا لئابق مه هن دونما 3 ناككس 117 ةئيكسلا وودهللا مهةالخا لعأ ْ

 ةهاشتم ةءراقتمةاقندناكس ٍدئاوعنا 0 اطاوة. مثلا ىضارالا هبثن ؟ هيضرأو 1

0 

 يشل
 اهمسا لجر ىدطلشو 0 نايا 3 ةيشاشلا ىرق ىدجا يف نك ١1

 دعلو ربرب ةيعاد ريخلا دم عم 0 وَ رط بحاص اكو (يدحلا خي خيشلا)

 هل مدقو ةثدافو مرك اف يدبملا ىلع خبشلا اذه دفو سكيه لارنجلا ةلمح كاله 1

 ةلّقد ةيردس « ين هل ةوعدلاب موب نا هيلع ضرع مث مارك الإ هاقلتو ايادهلا |

 يف هل عدلا ابلك ةيقاشلا لئابق ىلع ةرامالاب هل بتكف لوبقلاب هءاجاف

 لغتشاو ريربةيعاد ريألادمعم نافدركىدحلا خيشلا'رداغ مث ةلقثد ةيريدم |[
 ماسقايلا ةيقياشلا ةليبق :دارفا دحأ(دوبع دلو)هلاخ ذفنا مث ربرب راصح يف هعم |[
 0 روةم وكحلا ةعاط علخ تنلعاوةيقباشلا ةليبق هعم تراثف ب ونجلا ةلقند 7

 ىف ةابج اوناك طابض فص نثئاو ايدنج رشع ةتس ىلع اوضبقو نايصعلا ءاول أ[

 هلامت اوربسأو فارشاتلا كالسا اومطقو نيمسقلا نرذه ١
 طباضلا بدينا شاب رواي قاعسم ريدم ىلا رابخالا كيت تلسوالو 0
 0 زاخالا فاقنؤاال نييماظنلا نم نأ اسعاف رع هيمو نامل_س يدنفا دم | ١

 مسج 1



0" 
 ةالصلاب مرحأ ىتم ظوفحلا جوالا ف ىر هباز ومحب ثدح ْ

 أ رثكا ةمكرا ةءارق يف موق 0 ثيح 0 نالدبوط هدوحسوهمايقو .

 قئاقد ثالث وحن دوجسلاو. عوكرلا ينو قئاقد رشعنم |
 | ىلصو نا رقلا نم اج نهف أرق تاعكر رشعمايقلا ةالص ناضمر يف ىبصو

 !5/ ةارثلاب هنو امفاز هلك نارتلاب ةمكر ةعام ناش. تفضنا ةلبل يف سانلا

 ينلا نذؤم لالب ماقم ثراو هنا لاف هل ندوب دوسا دبع هدنع ناكو '

 ْ نان نذؤل موتكم مأ نبا ماقم ىطعاو ملسو هيلع هللا لص |
 ةالصلاءانن اءاكبلابمتاوص | مفر يف عابمالا وءارصالا نم ريثك هدا دقو اذه

 | 0 نم لاير لا لواكت ىدقلا براثا نم القد نا تاكحشلا نمو

 يدسهلاب قلو لاملا لاتغا مث بكام اهم هل عنصيل سرج مسا يطنقاا|
 ءاكبلا ىف لس رتساو ىلصي ماقف نايرصم ناراجن هراز موطرحلا طوقس دعو |

 ألا رخآلالاّتف لج رلاباصأ يذلا ام امهدحأ لاق ؛اكللا اذه نم نارا ارا ش ءمدناف |

 1 قف نجرب لام نسال زكذ نار ال هنا ريغ هنأ مآ غش نأ ال ؤ

 هب هبلأطل انئحاناهنم

 لالة هةهح نم 0 يرما 2 7 0 ما لشد

 ةعبسو لاا 3 اه ةمرأ ع رع دحأ هماسقاو 20 ةمظاعم دودح

 نوكيا (سحلاو توكس) لئابق م هةلامشلا ءانتالا ناتو
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 رار د يلا يدجلا لاقتنارك ذ

 : تافودلتملا ب ص نع آدم حيتفلا ةرج يفر كسعم نك يدمملا نا انركذ

 ] 1 وهياع هللا ىلُط يناا نا مع ز ١ .؟ةنس ةيناثلا ىداجج لئاوأ فو ١ ؤ

 || (ةفرشملا ةرهاطلا ةمقبلا ) مسبا قلطي ناكونامرد ما ىلا هركسعم لقب هصأ ||

 ' أ الحر ءاقلاب ةرومألل ناكملاب لزنت يتح اهماطخ قالسطاب هرصأ ملسو هيلع 1
 ةقانلا ترا فةرونملا ةنيدلا لخد موب هياعهللا ىلص هريعل ناك م كلذو هيف : ١

 فنامرد ما دي لامش عش ةلرص ناك ارلحر تقلا ىتح همز ىلع ةر ودل

 || مايلا بانطا تبرضف اهلحر تقلا كانهوابير قت رقم ىنلأب رهللا ةفض نعدعبب
 ظ يفض ينرتم هلانض و كس لوط لك رو خاوك»الا تعنصو || ا

 || نك امالل منصت تناكىتلا كنزلاحا كلارك ف ديلا مسد ردقلا اذه ٠

 || كلمالسيفاعوضوم ناكىذلا ةباطخا ريم لّشنو ةبهنملا داوللا اهيف عدوت ىتلا

 |١ نولصملا و ف 0 دحسما ةيق تناكو ةروصممللا كل ىلا هب ,رادمك ا

 ظ دربلاو رحل نايَطرعم

 ظ ل لخاد اهلك تاقوالا ىعي اكد لاب الصتمهلزنم ناكالو
 ْ ناكوصورلاو بانطالاو كوشلا نم تجحةرشع وحن هنيبو مهو هن 3 3

 ةعّجا ةضيرفالا ةروسقملا يف ىلصيال

 || ايكابأ ةيارتلا اهتاوس مفر. ةيرهجلا تاولصاا يف ىروهج توص اذ ناكو

 مأيقلا لاَع ف عومدلا كلن عصع ناك اماربثكو ةيلمع 0 ومدلا طقاسو

 ا يح ووك م حن 27 + ديب سيصل مهي رح وعم لو ويح مو هتبنيسحتم نكس ع 9

 انيس دير ني دج 12 تاي 1 انس د مد 1 ع نع نيو تت يمي كيوم ١ وح هجيج ع وح نو 0 و و ل و د ع جيو

 بيغلا ىلع هعالطا تامالع نم ةالصلا يف ءاكبانودميو ه. نوبجعم هموقو ||

 ا ناد لا 6:5 »
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 اورذحا نيم اتملللاقو هناصحب فوفصلا قرتخاف رب رضلا نيمالا دم خيشلا

 سانلا قرفتف قيسل هتدصأ ءاع هباصأ نم نا اوملعاو ءوسل خيشلا اوصل نا

 ىذلا يدوملل همدقو علا 4 زاتحاو هاب لع داقو هع مهفويس اودمعاو

 هنأ هداق 0 ةروبشملا ةعيبلا هعيأب 0 ها 0 نمد ل 5 الاب 1

 نالف انثدح نول 0 0 دف اهخسنب يدهملا ءاج مولع 00 يف م 0

 اهاتل ىذلا يدهلا نم ةمبرشلا قلتن نآلا نحو ةلبوط 0 نالف نع |
 كنع عمسأ نا ءوسلا ةبيشاي رذحاف لسسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةرشابم

 00 0 ةخوسنملا ة هعادس هلا مولعلا نر :رءاقش سال || عل كيا

 1 مع أعد مت 2 قفدجولا باعصأ ع نم ناسلا ل نم ميلعتلا ىلا 0 نآلا

 قلتو هباجم لصف نالا ذنم كذاَتْسا اذه نيمالا دم خيشلل لاقو اسحب

 ابل ردح نا كإ رخو خوسنم هناف نآلا لبق هتملعت ام اما هنع يدهلا ةعبرش

 نم جرخ لب ةملكب هواي و خيشلا ت ثكسف اهف ةبمغل ةرفح ضرالا يف

 تلمح مايأ ة هعضل دعل ىفوتف نوتفم ريغ كيلا ىنضبقأ م للا لوش وهو هذنع

 00 هيلع هللا ىلص ينلا نا لاقو هيلع ةالصلا ٠ع نع 0 ىدهملا لا هدمح

 متن الو ا مي دنا لغلضتاالو >أرقو نيمفانملا ىلع هكا نع يمن

 ةيالا « نوّساف و اوتامو هلوسرو هللاب اورفك مهل هربق ىلع

 ىديلاهمرك انهلتش يوجنلانمحرلا ديعمم لا دعل بايرانمرلاديع جنو

 نّداو هيلعمشو هلامفأ ىدمملا لع ركنا ناو را كديع فرلام مث هفلخ هفدراو

 ةيغاطلا كلذلانيعمو ةوعدلا هذب- اقدصم ناك ثيح نيبم لالض يف ناك هنا

 1000011 ااا ااا مذ 00 ا



 يع و

 يلع لكوت نمو بستحم ال ثيح نم هقزريواجرخ هل لءجي هللا قتب نمو »
 ؛م.+ ةئس رخآ دامج ١ مالسلاو ميظملا هللا قدص« هبسح وهف هلا

 هتافوويدهلل ريرضلانيمالا دمحم غشنا ةلباقمر كذ
 نيباتكلا ةروص انلشأو ريرغلا نيمالا دم خيشلا ركذانل مدقت

 اوعاشا سانلا نك موط رملا راصح نوضغ ىفو يدسهلا هل ام_متعب نيذللا

 موطرخلا لهأ تاكو هءالو نطبي ناك هناو ىدهملل سوساج هنا هلع

 يلعو هيلع ضبَمف نودرغ ىلا هوكش ىتح بابسألا هذمل هنو_ضغب

 ل رد مد ندللا يتفملا ىسوم ع و كدتخ د خيشلا الا يضاق

 ممن أشنع يرحتلابو ةنيدملا ءالع دحأ بابرا نمحرلا دبع يلع أضيأ ضبقو

 لها هب ممامر امه نوئبرب ىتفملاو ةاضقلا ىضاقو نيمآلا دم خيشلا نا تل

 نييرصم اونوكي مل نيذلا مهنطاوم لك نالا ةءاساب نوفوصولا موط رقما

 :؛ : مساج نم

 اوضق نا دعبو طف بابرا نمحرلا دبع يف ةءهنلا تفتحت نركلو

 تن يذلا بابرأ نمحرلادبع يتح مهقالطاب نودرغ سما نجسلا يف مايا ةمب رآ

 هءاقفرو هاضرتساو نيمالا دم خيشلا ىلا راذتعالا ىف نودرغ لابو هتنادا

 ىلعهمسا هل نبا نيمالا دمت خيشلا ىلع لخد ةنبدملا طوتس موب ىفو
 مهيذلا ينوجنلا نمحرلا دبع ىلا هقاسو ىدبملا داوق نم اريغص ادئاق ناك
 ذا كلذك مامنبو يدبملل هصالخال ًارابظا هلتقيل هفيس هلبا ”لتساو هلت

 لتق عنو سمآتب موقلا نا هل ليقف ربلا نع لأسف فيرش ةفيلخلا مويلع ص



 « ا

 | اهومظعتساو مكيلعاج. منا ينلاهّللا ةممن اوركشافاهنم كذناف رانلا نمةرفح افش ا
 بيصن اهعاتمو ايندلا مث نال ابعاتمو ايندلا مث نع اهب اوفتكتو اهوركشتل

 قازرالاب لفكتملا وههّللاا اوملعاو ةرخالا يف مملب يصن ال نيذلا ايندلا ءانبأ |
 بره ولو هفزر عطش ال أمح مادام هنا فرع كلذ فرع نه ا نماضلا |

 قربا قزرا بار هفزر نم ابراه ميرا ديعلا ب رول » درو 5 هّمحال هنم
 ىنكي ال ىنزج ءىث موطرحلا يف دجو ام ناو كلذك ناك ثيحو«هّمحلب يتح |

 دجوأم عيجج فرص دقو مهتاعاب مكيلع هلا مأو هوحم نذلا راعل

 نم جرخا © ةرظن دلال ورا اماما لضف مو ربرب مانغ عم ٍ

 امل ةءاحصلا نا نوملمت متنأو هل مكلاومأو مكسفنأ متعب ثيح ةلج مكيدبأ '

 هللا نأ ام م داو هللا ند يف ةبغر مهلاومأو عراد اوقراف ةرحهلا ىلا اوحرخ ْ

 هللاب اوفتكاو كلذ نع اوجرخاف نيقباسلا لق اهانمت يتلا ةيحصلاب مكيلع |

 ميقتسل لد تا كر 1 ود نق كلذ لعتسيلا 6 تادنع اا وبغراو 1

 دقو فيك ةرخالا ةرامتو ايندلا با رخ ملسو هيلع هللا ىلص ثمب دقو هن.د هل

 لصلاقفاه. الا ىضرب ال ىذلا ايندلا بلاط ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ى ءلا اعد

 طمب : ناو يضر يطعأ نا ةياحلاو عردلاو راندلا دبح سمت »سو هيلع هللا

 لاّمفكلدب نيقفانملا هللا فصوو« شةتنا الف كيش اذاو سكتناو سمن طخس

 اهنم اوطعي ملناو اوضر اهنم اوطعأ ناف تاقدصلا يف كز.لب نم مهنمو د يلاعت

 تيس هللا انبسح اولاقو هلوسرو هللا مهنتاآم اوضر مهنأ ولو نوطخس اذا

 عم مكجاردلاب اوفتكا يبابحأ مثأو «نوبغارتلا ىلا انا هلوسو و هلضف نم هلل

 هنودب دبعلا شيعي ثيح قيقرلا يف ريخالف مهتوسا مكيطعي امو نيدهاجا
 عطقني قّقرلا نال قيقرلا مسإ هيف قدص دقو هقارف دنع هدجاو فسأتبو
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 || ىنركشف رخاوبلا ىدسحا ىلع موطرألا ىجاوض يف اوزغ نيذلا قجانصلا

 || هتوق ضعب ديعتسيل طامسقبلا نم اليلق لكأب امر ءاقبلاب هل نذا نأ ىناجرو
 ٍْ يفو دل غلج ىَح هيلعءادتعالا ع قمن وظلم اداونج هعم لطرا نا قا 9

 مهكلو طامسعبلا هئم اويصتتغا ساوملا كلل ا نأ يبربخأو يلا داعادتتلا

 اولاقو قلخ ةسارشل نولاقف مهلأسال , مموعدف هل فور انا اوكار
 ٍْ منصن 3 لأ

 مقدص مهل رمق فورملا هل ض6 ثكثيح ان ريغ هعنصي الام ةءورملا نم كروم

 مهفرصو ممرطاخ تبيطو

 يسو موط را ناكش لارزما 0 رداص نا دعب يدبملا نا لصاملاو

 ْ اوناكوهتاغ كنضلان م اولانو هدشا ب اذعلا ع نم اوساقو اد ل“ مهاسن نم

 ظ نملطر وحن صخش لكىلعمب ناكو قازئرالا لبو بسكلا مهلع ار وجح

 او هن ولا نرماجنو كله نم كله ىتح موب لك يف ةرذلا

 0 0 هل نذأو مهل يثرف مهوح فقوو موي تاذ هؤافلخو

 ' مهنم باس ام ايش مهئاطعإ نم مهلمأ مطقبام هنمضو هس ف ميظعو اروشنم

 تاروشنملا باتك نع القن روشنملا ةروص هد-هو

 ظ < ميحرلا نمحرلا هللا مس ف

 | دعيو ملستلا عم هلاو دمج انديس ىلع ةالمصلاو ميركسلا يلاولا هلل دممل
 ا هباكصاو هنايحا ةقاك ىلا هللا ديع نب ىدمملا دم هللا ىلا رتفملا دبعلا نث دعلو |[

 | هللا ءاضرو مولعملا مويلل ةمالسلا مدارصو موطرخلا ةرهق نم اوجرخ نبذلا

 || نمثيحو اهريغ ةمسن ال ةمع نبدلا ةمعن نا ىبابحأ اب لوقأ مويقلا ىلا

 هرمأ نولثتعو هدنع ام نوبلطي نيذلا هللا ديبع نم مترصو اهب مكيلع هللا

 1 ىلع منك نا دع هرمحام نورمح:تسو نودعزيو هيف بغر ايف نومنريو ||
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 دقو ةتيملا ماسجالا باتنت ىتلا تارشملا وأ ناديدلا نم ءيث اهلوح دهاشل

 ةدوشنأ يف اولاق ثيح ىدسملا تامارك نم ةمارك كلذ ىدبملا ءارعش دع

 ممم وأ لكا تفاع هفيس مهب كتف نيذلا ىديملا ءادعانا >هانءمام ةجرادلا ةغالاب

 6 عرفك لع ليلد كلذو م وهلا راسو بالكلاو ناد. دلاورويطلا

 ءالشاب نولثمياوناكلب حاو رالا قاهزاو لتقلادح دنع عئاظفلا فش مو

 تنملاهب نوقرحيو غبتلا نوءمجيو نيلوتقلل

 نم رلا دبع خيشلا همسا ناسارخ لهأ نم لجر موط رثحا يف ناكو
 عرولاو حالصلاب اباها دنعا افورغمو ةرونملا ةئيدملاب ارواح ناكو ىناسار ألا

 تيم سلك ةثجب هتثج اوطبرو شيواردلا هلتقف نادوسلا ىف نوريثك عابنأ هلو

 امم اهوقرحاو باكلا سار ىلع هف اوءضوو
 اا خيشلا ةنيدلاطومس موب اولتق نيذلا نمو

 الو هلبق هيلبا لتقو نودرمغ ىلع لخد يذلا يوابوت دم هلتق ايروس ناكو

 ىوتفب ىتفا هنا هل لاقق هيمف لجر هنال هكرنا نيرضاملا دحا هل لاق هلتقب م

 ايفشن هبق هينبا حيذاو هحيذا أف ةنس نيرشع ذنم يدض

 دم خيبشلاو ةيعرشلا مك احا يتم ىموم خيشلا ارا ءالعلا نم لخفو

 يوعدامب ابذك نيتلبوط نينلاسرابتكن يدق نيريقف اناكو ةاضقلا ضاق كليتح
 ىلتخامن ًارئاز يسوم خيشلا ينءاج ةئيدملاطوةس لبقو همتازم ادنفو يدبلا

 ذم امادط قذن ل ىدالوأو ىنا هينيع نم طقاسش: عومدلاو يل لاقو يب

 تّضرعو كلذ ىلاهف اهلعاطوب صارجحتارف هنطب نع فشك 3ك " مايا ةيالث

 ةّقا هل تعفد طامسقيلا نم نيتقأ ىلزنع تد-و مث ابلبق مف ادوقت هيلع

 دلملا نم ةنرتشا تنك ناضلا نم افو رخ هتيطعاو ةباثلا ىسفنل تيشاو



 متتتتتتتتبتبتتمتتط777” ”777” 77 77غ77ق777؟[-_- 6:

 ا «دو
 ا

 أ ىف لخدن | ءوسل مهيدبأ اودعالو شواواردلا ءالؤه همرتح نأ دب الو

 ىدحلا لاامسحم خيشلاب ءامحالل قاس اك امو د لخدب أنا مي هراو>

 فاو عارض : 00 نهم هارصن 1 جا تلا طال قالا لش ل سلاح "اهي كفاوت ١٠م هأ 5 دا

 يح ص لاقف هلي اورو فوردسلاب هون رضضف شواردلا هيلع لخدف هل

 لوسر ادم نأو هللا الا هلاال نأ دبشأ يننا لاف رفاكاب هل اولاتف لا ءاضق

 | ةراكب يناثلا ضتفاو ةأرلاب لوالا قسفو هناريج نمو هنم ىأ ع ىلع هتن
 | ع

 لحل هللا نا مت ذك ممل لاتف كضرمعو كممدانل هللا ل>ا دق هل الاقو تنبلا

 لسشتتلا نم اوجن دف امهنافنايليئارسسالا امأ هيلع اوزهجا مث ىضرع الو يبد

 ايلا كيش لع نالازءالو

 داحس خيشناكدب ف خيشلا همسأى ريعم لجر اضنأ م وط را ىف ناكو

 نم هنا ربح نم 141 نبرشع غ هند لل أدتلا ةح<دملا ةعاس يفو ةيدجالا

 هعم نمو شواز دلا هدف هنانار لمحو هلوبط خيشلا قدف ةموكس 0

 ةيماطلا ىف اطداض ناك اديب ميهارب | هللا كيع 0 دحاو ريغ مهم جد و

 0 ني وشيملا تابرض ثالث تيدا نأ دمب

 | سمهيلاجرخاذاهدالا يلإهص اخشاب يدمملا هدعوف هاباعرو هسفن 1 ىدمملا

 ظ ةحورطم يلتفلا ثثج تراصو هن اا تيبسو مذ ةنسدللا طوعس موب قوهسفن

 ضراالا هجو ىلع
 ىتح اهعالم ريغتت ملو خفتلل مل ثثملا هذه نأ هثدهاشام بأ نمو

 لو روبطلا اهاكأت ملو روهش ةعضب دعب لوتقملا صخشلا ةفرعم عيطتستل كلنا
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 « مو

 نونسحتال مكنا ءاقدصالااهسأ 3 لوقا انإف اجلا ىل اويلطت. ىح شعا ن
 عنتماف 1 هوتاسوهن وعجارب اوذخأف ءالؤه تناك ينومتلتق اذاالا ىلا

 نماومنتماو هؤاقدصأ هكرتف ةايملا تهرك ىنناف سانلا اهيأ ىنولتقا مهل لاقو
 م ريغهلةمف هلتق

 ةيطيضلا ليكو باهولا كيع ديما 5 ثداو ا هناه لاثمأ نمو

 75 تلاقو 0 ادفا 1 ا 0 0 ه«ه>وز 1

 0 ةاتعلا 00 تمحو انا 20 2 5

 أهرش ن< امان

 مم ةشدملا سلوي ات بيبل كب ميهاربا أرضا اضرأ ل

 اهودح تدح ةثلان ةأرماكلذكو .هلتم شااردلا مال هتلضتحا انا اهحوز

 ىاوللا امأ موطرملا طوس موب نولتق ربخ انركذ يناوللا ةوسن ثالثلا هذبف

 ةنامالثلا لعدبزب نهددعناف بردعتلا ةيحّض نبهذ

 ءاملع نمو .طايمد رغد 0 ا لجر موطرملا 8 ناكو

 أسيب رو موطرملا عم اجي اسردم نوع م رارإل ايمان نيع مرمي اا زم

 ع تبلا لال هب اسال ءأ رصضخ ةمايعل مم 3 ناكو ة هنا ريمالا ةيتردملا لَ ام

 ةيودسيملا ىوعدل ا متاصنلا | 0 ذلا ءالعلا ةعيلط يف ناك امربطملا

 يده لا نيسح همساو رومالا نم ريثك يئهرواشلو هلو هم رتح لودرغ ناكو ٌ

 انراج نا الاق ىشيواردلا لوخدم اسحأ ايلف ليئارساهمسا يناثلاو نويسب في
 ١ (لسو هيلعهللا للص ) هللا لوس تيل باستناوذو مالسالا ءارلع لم ماع
 222662656575555 مسمع

0600 
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  1دربلل ناّص رعم يوجنلا نا ركل عفو قدا نيد ىلا ةعمدلا ف لوقا

 ةارما وا لجرلا ذخاي ناكف ىبارمعلا دلاخ جاملا مهتسارحب لكوو ةرارملاوأأ

 مهم ريثكو هلام لع لدن ىح هم دعا ىلاوبو ة:دملا يف هلم ىلا 0

 نو#رب الو نونرب ال ئيذلا نيبذعملا ىدا

 نم هنياف ال نم كاوا قو ان نب عا ءالبلا يمرانرلشلا تارك
 نهجاوزأو نهدالوأ ئاز ام دشع لتللا نداشف تايزخأو تاذلملا ميل

 تاردقلو ةيناممو ٌةعبس دالوالا نمت دف نم نهفو نهد. أن يد نيحوذم

 انوخاف اجور لتق ةزعلا قارو نيم ناك يعانين ل ا

 ةنالث اه :انب جاوزأو ةثالئاهدالواةهج 1 اهدافحاو ةسخ اهدالوأ و ةنالث

 اهارتا تينكف ةتيسل نيم ءاغو اهرم ناكر نر اينان ا هديب نم اهدانعاو

 6 * اهدالوأ عرمصم هيلع أهرظن مقو ن نم لكل فصت يهو أهلمع لهذ دقو

 اذكهوتالفلايف اههجو ىلع ميهتو خرصت مث +1 طارا لع ةعضنو تارتلا لوا

 تاكملاب كسب ارثكا تارا اه دع لثمو روهش ةعضب دعن تيفو: ىت> املاح نآك

 نم يثكو كارلا زاهي تنمسألم لام لاسر ني تك نسما
 تراطنا نأ دعا نزإا نم 29 اصأام طرفل اونام ةحمذملا كلت نم اوجن نذلا

 مؤشملا مويلا كلذ ق'هوارام لوط نم مدابكأ

 موب هيلع لخد ةيلاملا ر ل نسح شاب دم نا انه رثدب امو

 لستقلا نم هومحو هن اوطاحأو ىدبملا شنج نم هل ءاقدصأ ةئدملا طوقس

 عراوش ىف ىلدش هفراعمو هناريج ىلا هّشرط يف رظنو مبعم جرخ الف

 هنال قدنملا جيراخ يلا اولاقف ىب نوبهذت نأ ىلا هئاقه ال لاق ةنبالا

 عف مرلك ىدلب لهأل تق دقمط لاف قدتضألا لخاد تمدام كل ةمالسال

 777ر2 يي ب يي يبا
 كا 1 افلا عهد
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 رفاكلا وه نه لاقو هطوس مفرذ الاير نيس.خم ىلع لح يف : ا

 افا كارو نولي نا تتح هحال سرايا رفاكلا ع نس دل

 ىفرعتناك ضي الا لينلا تاهج نم لجر هنا تاّقف ةفيلخ اشاب نيسح ىلع

 هفكثكف نجسلا ىلا يب ليما للا عادل و ريغ فرعأ مم انآ امأ

 نيدللا نال كلدعم هتلمف ايف لع حانجال يل لاقو هنم ينجرخا من مايأ ةثالث
 ناكنم يلطاو كنع توفعنآلاف كتداج ءاننأ نم نوررصم كن اوشو

 الارز ع قاطبلف لج يف تنال كاتف قم كلاما انهم لح يف ىلا
 تام نامرد مأ ىلا دسع يل لاقو ةيراجو ةءالمو لكألل رخآو خبطلل ءاناو
 دل ىحرأ 1 لوشو ىنيسن تذخأ ىلا ةيراجلا عم تبهذو ةعتمالا
 اع ولا عواووولفلا ىف وراس ان نامنيو ( يل اديس: ىرصل نمت فيز
 م تينا نيرطلا يف نيرئاس ةيداهجلا ديبعلا نم ةعاج ةيراجلا تحل ذا
 دن كلر ارم نأ شدا ىل لانو ةرسس فيرلا دلو نا تلاقو
 طايبسسلاب برسضلاب ينوردست اف لاما تيب نيم ءاابنالعأ لبا مرسأ تلح
 رعأال ثيح ىلإ اوبهذ مث ةبراجلاو دوقتلاو 0 نمل كلور

 هناوج لاك: 5 ىقدصُو هب ءاع تصصقو لاما ثدب ني نإ تدمف م/4جو

 امعالضف يىبوب تو كلمأال ةلا> اوشا 2 نامرد م ا لا متنقل نآشال

 .طامسلا ا انلا مالا نم هيفانأ

 مهلاومأ ابابخ لع مولد_ل موطرحلا يلاهأ نوني شيواردلا ثكم

555 

 مو يناثلا ىداج رهش رخاوا ف ىلوالا قداج رهشو يناثلا م رهش ةيق
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 لاقولاملا تل 1 | رك سماق 0 اهوباوابجوز لتف طومسلاموب ينو عوبساب

 ىلا لخدو يذب ما ما - لرأم ىكنتماقا نوضغيف كلاب دقأ ينا ىدبمال

 ناكو ام 0 هرطو 1 0 2 وأ ممدسسدح هيحنأف ةأرملا ىاذو لذنلا لخاد

 || ةرواشملاو نام ردمأ يلااءجار يدهملا لفقم اهحوز لفل عبا رلا م ويلا ىف كلذ

 || مهلكو هكلم ةمصاع موطرملا ل-ج ىلع هاروش لهأ نيبو هنم ةوئاد

 | انا يدهملل لوش ناك هناف ىشداعتلا هللا دبع ادعام يأرلا اذه ىلع هل نوقفاوم

 || فوراظلا انترطضا امر يتلا ةيزياكتالا ةلملا عم انرمأ ةبقاع دعب فرعت م
 5 نافدرك نيو انني رولا راص موطر اب نق 0 ا ءاما رمهمتلل

 : موطر ا نكس نع هعنعل تايقعلا هل 0 ىدهمللا طبل لد ؛ ىثياعتلا لاذ امو

 ْ نامردمأ يفاعوبسأ اوموطر افا مق لوبقلا ىف ًاودرتمة دم ىدبلا قبو

 ] 55 يللا لو ف هتماقإو ا تالنولش ُْق رصعلاو رهظلا ىلصيو

 ان ةثلنم هّفاو ىىتح كوكراجلا

 : ا

 | ةفياخ اخاب نعح+ يا ل 0 غم دعو
 ا  ىاقفتلاوضعب تيقأ او ةمامعو العلو ةبج اممم ثي زتشاف الابر نيسمخر برب ريدم

 أ توامحت شيوارد ةرشع وحن ينءاج يتح مايأ ةثالث "لع تضم امو
 : قرئاسو ةعرااو ذخر يخوك اوشتفوافاتك قوشاوأو لطارق

 | قفانماي رفاك اي لاقو يب حاصف هيلعتاخدفموطرلا يف لاما تيب نيمأ ىلا
 , ع , 1 3 ع

 ٌ 6 ارالعو كسالم تربيع ثيح هل تءسوبو كلام نم تفرس تا صلاب

 ا لب ايش قرسأ ل ىتا يدساب هل تلقف مدلا راطت جمد ف ل
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 || في رششدمحمو ولح نب ىلع نيتفيلخلا ةلباقمل انب سهذا يثياعتلادنع نم انفارصنا

 || نيتفيل ا نم يقالأ اذام يرعش تيلذهتبقالام ىثناعتلا نمتيقال يننا هل تلتف
 أ| تفاصام ىتا امهعم ىرمأ نم ناكدقو ةتبلا امهلا بهذأال هل تاق مث

 الا ا نس صالخلاب ط هللا نما وش | تديتحا الو (حتم ادحاو

 ] : لاح لك لع لب دجلاو
 هس

 موطرخا ةنيدم يدجلا لوخدرك ذ

 ظ (ةيليعامسا )ةرخابلاهؤافلخو ىدرملا سكر ىناثلا عيبد ٠م ةعجا موب يف

 1 جرخ م * ةعمجا ةضلرف هيف لصو دجسملا دصت 8 موطزملا ىلارهللا اهب زاتجاو

 ْ ارم بتكو هناخ هبلاو ةناسرتلا 1 نودرغ ىارس دصفو ةالصلا دعب

 1ْ ابا وناك نيذلا لاهعلا عمج هاما ةنانرتلا لع ا رطأن هتللوت وتب دم هط هلاخ ىلا

 ةلادملا ارح زما ىئبعتلا هلا دسبع ىلا ضوفو اهيذ لامتالا ةداعاو

 أ/ لامعالا ةداعاؤ لاملا مجم هرصأو ىفيرطلا امج رلادبع همسا را

 || نمبرختم لك 1 و بورملا تالآ دادعاو شوطرخا ةئبعت لثم اهف

 | دل تسد ةعر هدنع ثبلو لاما تس نيها راز مث اهنزاخم ىف يتلا قدانبلا

 | دع الإ جل ىراللاب اج زمو ةويقلا لوادتفةويقلاو تابط رلا الالخ يف
 || هل لاف ىديساي كلذ لمفتال لاما تيب نيمأ هل لاقف معاطللاب هئانتعا مدعو

 تانللاانك ردك لاف اعم ةوبقلاو ىولملا ةذل بهذ نال لإَتف اذامأو

 ضعإ ةماقالا لع م زاع ىلا لاملا تدب نيمال لاق مث 6 تاتا فايق منال

 هتحارل مزليام دادعاب هرمأو كوكراملا ركب ىبأ لزم يأ لزاما اذه يف مايأ

 ظ + كلا طول ل تحور تن كوك راطلا ركب نأ لزاما حاصل ناكو



 ا
 8غ
2 
 غ2

 ظ #0 2

 اروهشم لجرلا اذه نا ىننلب هل تلتف ينيامتلا نا دبع ةلباتم نم كلدهالا| |
 ظ اذا نكلو كلذكل هنا فسوب يل لاّمف 4: يسفن ىلع نفاع يتناو ةوسقلاب ظ

 هتروشم تابققأوسا ةبقاعلا تناك هتلباقل عسن ملو يدرملا تاباق كلنآ هل

: 

1 
ّ 

0 

 ا

01 
 ا

 وه اذاوانيلع جرخ راهللا فصتنمىفو تافاس تسب انيلعوفس ورك طن

 | اذه قنيدعلا ةفلخلاب روصتم بيسو كل لاق اكل رو سا
 ] ا أ وفع باطب ءاقن هعبابو يدبملا هنع مع : وط نس نم يزوف ميها ربا

 ْ شيواردلا نم هلو> جرا تملا 9 انتتعام لاقو شروع هجوب يلا تنتتلاف

 || ملخد نيذلا نم ايحتلم وأ براش اذ اوكرتت ال نا مكتمأ تسسلأ ممل لاقو

 || يف رفاكلا اذه ةفيظو يهام روصنتم فسويل لاق مث موطرملا ىف مهيلع
 ا امزالم ناك هنا هل لاقو ينبيضي ارش مق ولو روصنم فسوب مملتف م وطرخلا

 ا لجرلا اذه ةفيظو ىهامد.ج ديسال ىثياعتلا لاق هضغم نودرغ ناكو هني

 |١كلذ دينمو ( ةنوشلا شاب نك ) ىتناعتلا لاتث ( اشار | ةتنيطو ت6 لا
 ٠ 5 ٠ م . 5 . ام 6 و. - |

 هل تلق 3 مد ادح ةميظع ةمأك هر وشلا ةلفل لا تثعءهف ١ ةفيلخ ىديس ْ

 انديس ةبحمو كتبحع يلق ناعب ىه لتفلا نم ىناجن ببس نا قيدصلا

 ' ىتاو ناك بيس أناك امم يدبملا راوباو كراولا ناو رظتنملا ىدجلا مامالا

 0 هرآ | الزالا ترد يدمملا رونو كزو ةدهاشع لع ةيدم لع هللا" دمحا

 فسد لورد مفرو ضرالاىلا قرطاف رونلا كلذ ىف يساّثنال توما 4
 إ ٠ 5 .٠ . 1 م .

 ْ روصنم فدسوب لوس ىلا تدعو هلع انفرصلا 3 هع بومع كف روصتم |

 ظ كععل يل لاق ىذلا روصنم فسوي لوف راوي 0 نم اخر يل تءئصو ظ
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 فسوب مدقتف مبظعن وهو هلو نوفوكتم سانلاو ربظلا ةالص نم غرف دق

 تمتلاف ىزوف ميهل رياوهاه يدا م امالا ىديساي هل لاقو هيلا روصنم

 ىف اماح ت تنك ذنم كفرعا ا ميهاربإ اي لاقو شاب هجو 01

 نكي كيو ا يل مس و و رافكلا ىلا تنكر اذالف ضيالا ردبلا تاعطاقم

 06 عا داوق وانك ن م يننا يديساأب ت امف ينوعد هناجا كالثم 0 بحاولا

 تدفو ىننا 6و ةلمزالا تاءعوسو قش تاّوأ ىف |مكرا نا ىف قيل ه0

 || هنم وندلاب ينرعأو كنع توفعدق يل لاقو مستف ًاضيأ كل درا
 || كلذ ناكو اهتسيلف يل ابمدقو هتمقرم عزت مث ةمولعملا هتعبب ىنعيابف توندف

 ةبج ملل اوكربستيل سانلا ىب طاحاف تفرصنا 3 ينع هأضر يهتنم ىلع اللد

 ملذ ودصّش سانلا نم قبرف ١ ناك ةنمللا هذه يلاوت ىلع مآ مب طعن و ىدمملا

 وكر ثيل ةبحلا مهل ت 0 رو يناذبا ن لودصف نورخار ةبحلا كلت

 ءارسعالا نم ريبك ىف زاتحا ى م ف رح سل سلو اد تغقوو اهب ا

 |متذخ أيل اهعفد امو لعفق ةبملا عاجرا ىلع ىادعانس نا هنلأسو هوحت تمالقتف

 جب ىذلا رودنم فسوب 0 ادصاق تيد أمسبلمثىسار لع امعضوو

 سل ددع قيرطلا ىف ىنعبو نيه اللاو نيكربتملا عومجج طسو ينثرتو هسفنب

 || ةءالعيل ممأ ىدهملانا تنلبأ مث . ةمقرملا هذه يلاون ىلع نوقان مبلكو ليلقت
 || مدعو ىصذنلا اهنم تيأر ةيراجو لك الل ةعصقو ماعطلا خبطل ءاناو ءاطغلا

 ظ الابر نير شعب اهعبف ىدنع ءاقبلاب ىضرلا

 ”داسلا هللا دبعل فلكمملا ةلياقم.ك
 ا يل لاق روصنم فاسو لزنم ىلاتدعو ىدنلا راد نم تف رصلا 0
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 ِ د 0 اطلتخاو كب تحوم رورس ماقعالا هودح اذحو طيسإ ىدتنح

 ظ ظ

 شرواردلا نم بايلا كلذ سار> امهكسماف ةيماسملا باي'نم اجرخو دولا
|| 

 | اهدنعاودحو تح اهرضأ قف نازل تارا ايعس دلو سرا ع

 || ش وما همتاخ اشابجرف عم اودجو 3 نيتبهذ نيتلسلسو بهذا نم نيتعاس

 أ| اهولسر اوافاتك اهوقثوأو امهلع اوضبمف كد تجبم رورس كالذكو مسا هيلع

 أ /برضإ صأ وهو ىئياعتلا هللا دنع ىلا امبلسرأ ىذلا لالا ثني نيمأ كا
 ْ ةنبدملا طوس ىلاتلا مويلا يف كلذ ناكو ابرضف امهقنع

 || ةن.دللا طوقسيف ادن نيزلا اشأب جرفل نأ سانلا نم نوريثك بهذو 0
 أ ريغ ةئيدلا طوةسرعأ يف ةنبلأ هل دب الو نخي مل هلا ةَيملاو انئاخ ناك هناو
 ظ ةرادإلا يم تييتلانم رشيو ةسارلا ىلا لع الوصل ا

 أ اعرو لصالاىنادوس هنوك بصتملا اذهةتيلوتل نودرغ اعد ىذلا نا ىلع

 "نلف نافع هتدضام دولا وتلا داس تول كدا
 || يف هاقبا فورظلل ةاعارمو هيف هلمؤب ناك امم ءيش ققحت لو هيف نودرغ

 ظ هنعالدب أه رشاس قا رطب تبخل ناك يتلا هتفيظو

 ىريمدل كفل ولا ةلئاتمرك
 ا ْف اناناو ىتور نكسو قانولا نم ىنملطا ةحرق 1 ريمالا ذا كلف

 || ىح يعم رهلاا اوزاتجاو ىلع اوظفاح نيبودنم يعم لس رأ مث نتن د
 !| نوودنما هنلبأ ويدبلاةيجبوط نادنم 3 روصنم فسوب لزنم ىلا ينولص 0

 أ رظينوهلزنميف ةليللا كلت تيضّقف يدبملل ىنمدقيل هل يناسرأ ةجرق ابأ نا
 | هاتيفلاف رشافلا ردم همج كب ديسلا انعمو يدلا راد ىلا ىتقفاز دفلا



 و

 ةعيفرلاةقبطلا نماوناكو رصمم اوأ-وموط رخام رثك ارحه مهاعيدهلامودقب

 نط ىف مهلاومأ نوقابلا بيغو رسعم ىلا مهلاومأ راجتلا رثكا لسرأ دا

 كلذلو اهلحل دحأ دتبي لو تبهذ ةنيدملا طوتس موب اولتق امو ضرالا

 تدب لصت ملو ضرالا نطب ين ةءدوم لاومالا رثك | نإ نوفراعلا لوقب

 تدب ىلا نومدقي ال اوناك ءارصالا نادك ملا نمو.لاملا نم .ركدد ءىش ىلع للملا

 لاملا تيب ىف عمتجا ام غلب هلك كلذ عمو هيلع نورثعي ام عر نم رثك ا لام ا

 والاو قديما نم لابو كلا ةئامتالث وتو هينجب علا ةلامالث وح

 ةضفلا نم راطنق ةئاميرا وهو ًايلح عونصملا بهذلا نم اراطنق نيثالث وتو

 ما تك لح دت ال ايلاك نسالماو شارلاو لزانملا تاناثا اما

 ظ الابج يئارلا امملاخم الالت تمم دقو
 امفدم مو زويلارتم عفادم مو بورك نم نامفدم اهناف ةحلسالا امأو

 اهب نوتجنمار ةيقدنب فالا,4و ةديج نوتجنمار ةيقدنب فالا هو ايابج
 ناو قداتيلا نم رصح تحب لخدي ال ددعو ْنزأ الاب ةعدوم تناكو للخ

 ميدق رخآ زارط نمو نيتقلطلا

 ايلبانتف ةيلبملا مفادلا انآ بواركلا مفادمل ةلبنق ٠١ ىف :اءاكنف ةريغنلا امأو

 انا ففالا و شوطرخلاب ةءولمم قودنص قالا( وةك

 ادوراب ةءولمم ( ليمرب )

 اشاب مش ناك ةئيدملا قدخ ةئممم نكد شاواردلا 5 رسسمل# ةةلخد ل

 سلالم سبلو ركنتف ةيماسملا باب دنع انَقأو ُدعتَقو ةيماللا نادنموق نيزلا
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 || يللاقذتاملا لبق 0 رم 0 رطل ريمالا ىفيشاب هل تاعفات نا 0

 || ءالابجوز ما لسسللا نما بارصاواضسلاب هلالغ دما سار + 2 س١

|! 

 || ءاملا تس لطع ىلا ةجلملا ىب تدتشا وأيغلا دسل مت ١ هنمةعرج تاوانتف ىل همدقف ْ

 م ءامب يل معاذ 0 باطل ءاحرلا هيلع تدعاف ا
 . ةئسأ ةرذلا ريخ نم ءىشثل

 لاقو ىنيطاخةهرب دعلوة حاملا ردش هنم تاوانتف امظلالبزيو يذهل(هءربالا) 0

 لام يل سال ىدي.س ا هل تاق هللا تّضغ ُْق عفو هنع هافخا ندهو هل ملم /

 أ ريغ اهف نيل ةيريمالا ةنازملاو هدنع لامال نودرغو ىنم ذخأام ريغا|

 قدصلاالا تاق امينا هلا, فلحا تاقف ميظعلا هللاب يل فاحنأل اقف نوبلا قاروأ ||
 ظ لجحرلا ناف مج ثيح نم اوعجرا ىف اًواح نيذلا ساردلل لاقو هنوص مفرف ٍ

 ءاملابهسم نما اوملَغاو ءوسن دحأ هسع نا نم اورذحاو لوب اهف قداص |

 || لك نمنما تناف كعور أدهيل كيلع سأب ال لاقو "يلا تفتلاو حالسلاب هسمأ |
 ىف ىناكلا ءاذغلا يل مدّ ناكنيتليل هب تيمبف هلزنم يف ءاقبلاب ى نعأ مثءوسأ
 || يل نومدش اوناكوهضاوخ نمالجر نيثالث وحن همم لكأب ابرك ناكو اال |

 أ/ ريخ ىعم مامطلا لوانت نم همنميال هنا لاقو كلذ يف ىنفطمتساف اد رفتمماعطلا || .
 || يف يتبغر هل ترهظاف ةعيبلا هيلع ذا ملويدهملا لباقأ مل ىننا وهو دحاوءىث
 ىع هاضر ىتمو ىدهملا وفعل يلوهش ريغ لكمال تحبضا ىاو كلذ أ

 ظ

 مو رخأ نم ! ةريخْنلاو ل الأ نم ىدبلل هينطامرك

 ْ اريح الو دلع مرثكاو ا يلاهأ ىنغأ موطرألا ناكس نك

 يبات نادوشلا



0 

 00 |١ 00 ك0 ةكويسم كلا اا اع ةرابع هو نيلغإلا
 براحمويدبملاودعاب رفاكاب ىل لاقو لاملا تدب نيمأ ىلا تفتلاف ىناوالا كلت

 رافكلا هعنصيام لثمىا 1 امتعتصوهتضفو ىدبملا بهذ تفلثااذامل» زاضلا

 01 ل الا رامالو ل لم ربتلا اذه ناك أل كلذ تمنص ىنا :هل تانق

 كنا عم كا اكلم ناكنا كل نبأ نم ىل لاف ءاشيام هب عنصي هناف يدبملل
 ينبرضو حاورالا يتح هل لالح كلم موطرملا ينام لكو يدمملل برام

 هودخ لاق م ىهجو ءامدلاب يضخ ىتح 0 ىلع نيب ريض هدب ىف ناك طوس

 فيالاممو عيطتسا الةلاحب تذخاف . ايندلأ نم هحصريل ةجرق ىبا ريمالا ىلا

 مهو ىلو> بارحلاو فويسلا ننهاش شيورد ةئامئالث ٍ ىب طيح نآك

 ناوبدب الزان ناكو ةجرق يبأ لزنتم تغلب ىت> هللا وداي رفاكأب نو>حيصي

 مو دعبلا نم موقف تمس و: سانلا نما اريثمد انج نابلاب تنفلاق . ردملا

 امهساالم نم نيدر نيلجر ترظنف فوكتلا عت آلا لع ىنول>داف نود زم

 اص نبا وهو ىجانصلا دحأ اما ءادماج 10 اذاف امبف رظنلا تنعماف

 شواردلاو هتارقيوذ نميناثلاوهركذ انل مدق , ىذلا ىبادف بحاص ص كللاكب

 ىب نولعفيس مسهلا كاذ ذا تنّشاف امموم لجعبال [كبارللا اهي وتعظل

 ارا كاهل نة  نالع ا ظتس ا ايخاوورلخلا نيذبم هنولعشام لثم

 ةدهاشمل ىفاقبا ناكوامهماع اوزوجاف ىسالمباصأو ىهجو ىلع امهمدرباطتو

 ىلع يبولخدا مث مه :وءلطل أم ىلع مسملدال يباهرا دصق عيظفلا رظنملا كالذ

 تعسوب ام ي 7 ” الماخا أمم نسحاب د رف ةيحتلاب كي ةحرو مى

 1 هيلا مهسيبر مدقتف دقتف اذه نم مك لاقؤ كارلا ىلا تفتلاف ةشاشبلا نه هيف
7 

 ||| اولمفف هقاثو اوكف لاقو نانحو ةئيكسل يلا ت تذتتلاف هم.سأ لالوق هيلا رسأو
 عسسل
 انكحل

ْ 



#١ 
 سلو لام نودرغل سيل ممل تاَقف ىمسج نم مدلا.لاس ىتح نروخان

 نوبلا قاروا ريغ لام ةموكحلل
 م ٠ 1 ه4 57 2 ٠ ٠ 4 51 5 ؛

 ىننوف وسل هيف مايا هنالث تيشو نجسلا يف ىلوجز يعس> قزع لآ دعنو

 ةحورو ةودغ لكيف برضغلاو قاطنتسالل

 ىب طيح فاتكلا قوثوم نجسلا نم قوجرخأ ثااثلا مويلا فو

 عرولاب نيرومسشملا ءارسمال دا تدجوف لزاما ىلا قولسراو كاس

 دجأ ملف ىلع ام ضرع ةقرو يف اهبتو يتعتم أ عج 1 لغ 0 دعايتلاو

 نر او ابلع تلون اك ةرهاظلا لاومالا نا يل لاق مث اهنم فوم اخ

 دخاف ضرالا نطل يف اثيث تكا ::أ تاّمف ضرالا نطإ يف ىنذلام ريغ

 فخأ ليتنا هل تلف فيشلاب لع شا 1و ىرخأ ىددبنو را ينظعو

 نه هلمح فخام ىعمو ينقاسف هيلع تيلوتساام ريغ لام يدل نكي لو ايش

 | لاملا تب نيم ىلا ةنق نع لب ضمبو دوقنلاو ةيضفلاو ةيبهذلا ةعتمالا

 نحن ريمالا هل لاقف نآلا يتح ًايح رفاكلا اذه متي كبك لاق ينراتت لف

 تنم نيا لاق مث ةموكحلاو نودرغ لاومأو هلاومأ انل رمظي يت>هلتق لجؤل

 امهتذخأ ناتيشبح ناتيظحم هدنع هل لاف ءاسن هدنعكي ملأريمالا كلذل لاما

 نذالاذيخأو ]عا ع رع لق اهذهات تك لالا تي نيم لاف

 ايهريغ ىلاملا ثني نم نيلطأ الو قيس اهيتدخأ ىلا ريمالا هابلاف
 فقاوانأو هركشف اههايا كتكلموام,ذ كل تكراب دق هل لاّمف امه يل كرابف

 ًافاتك'ناقوت وم: يادعاسو
 دجوف ابحتفو ىتعتما اهف يتلا قيدانصلا ىلا لاملا تب نيما مدش 9

 موطرخلا عانص ةقرط ىلعربتلا نمةعونصم ىاشلاو ةورهلل مةاوطو يناوصأ ممض



| 
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 | «دو 1

 قتعلا ك- وأ ةلماعع 50 مودع ربتعلال زافك ارمتملا ى .ذلا ناب هباجأف

 ءاقرالا ةلمأءم

-0 0 
 ١ لا هي ا عم تار هلاك د
 000 يم“ نمو يس 1 لا

 0 ا عرف ن هان 0

 |لزملا تدجوو ةندملا ناغادجا كوكراطاار 9 ىبأ لزتع هتيفلاف هللا ودعاي
 هي وسوم عاب وصوب تعب مم جوس م 7

 ا نهزرف لغتشم وهو ء اسنلاب ًاوامم

 | نمةدرج ىهو ةناتف ةاتف كا ظنلاب الغتشم نك هند نيداضقو | انو

 ا عومدلاو ةرسو ةنع اهلش وهو اهاروع امم رت_ست ةقرخ هل

 نم هم ناطر كلا اضقب انيضر » لوش ىهو اموفج ن 0

 / تغتلا مث مث ضرالا هجولا اذه نم هلل ذوعا لاو: ىوحم تلا ذاتنلا مآ

 | اشاب مارا يحاول ذاكلا اذه وه نم محلل لاقو يلو- نذلا سارحال

 أ نودرغ لاوماو هلاوما رهظ امر هانكرت اولاتف.هولتق 00

 ! يلاومأ نا تائف لاومالا هذه ىلع رفاك اي انلد لاقو ىب حاص م -ةموكلياو

 ١ مل اظفح هكر ال ةموكملاو نودرع لاومأ امأو لن ندا تدع

 | لاومالا هده ررظنال رفاكلا اذه لاقو ىلا مدقو هدم نم .هقيس لتسا
 طر مغير طوس تاس د ع دبع ديدي ةيتتءاهونتم مان وسادة اجمل

 .انلديوا هبذمن اير هثجرأ هل اولاقو هل وح م رسب

 اذه ياو وعقل

 | مسدس داو شلح وا كرالا ىلع يبو>ر طف اشعل حاص م لاومالا ع

 ا .الدباف اهدعاوس ل 0 قىابرضو طا._سلا نانا كسمأو اد



 #« ه9

 ْ امأ ةأتف 5 رع ىدملا ءارسعأ نم ريا دا كبع دج كيا كلذ دعاش دم و ا

 : نيك تايتفلا كع وانو م ئراقلاناظي الوءارذعن. رشملا لع || ْ 1

 ةأتفلا م را 707 ايشوعلا ما ثبب نيم وأ ءافلخلا دخلا أ ىدبملا نم ىصأن ْ

 ْ نهددع م دحاو لكنهذما ١ يناوالا ناف ىدب ات راتاورأ ركلاءارصالا |

 || كلم اهؤطوغل لح هل ةمينغ نالفل تيطعا اهنأو اهفاصوأو اهدجو اهبأمسا ' ْ ظ

 || يدهم عابتا نم هدنع تدجو نمو دلو مأرصت ملام اهءبب هل زوجيو نيملا ||

 هيلع ضيشقو هلاومأ رداصت اهانحرش ىلا تانايبلا ىمأ ه.دل سيلو ةأرصا |

 ْ قراسةهاس لمس |
 اذه نكلو لس اهلا ةأرسما لك يبس هيف رظحباسأ ردصأيدبملا ناكو "|

 ليمتال رظنملاةحيبق وأن لا ىفةنعاط ةأرأاتناك اذا الا هب ىلمعيال ناكرمالا ||

 نف نرسنالم ملخ دعب نيشتفو ءاسنلا كلسميلاملا تيب نيمأ ناكو سنثلا اهلا |
 تدرطوترهتا بيع اهم دجو نمو تذخأ بويعلا نم ةميلس تدجسو ||

 هنركذ ضارعالاو لاومالا ةمج نم موطرجلا ناكسن يدبلا هام لمت اذه |
 ماقملا قدح ينوأ نأ لود. ماوعالات ذأ ليضمتلا تمت اذ ىف زاجالاةءاغب ٠ْ

 د .ةتاتحكن نع بخاف يع ا ا

 ةردبق .لنرماوجرخ خ نبذلا عي نا هيف لاق اروشنم 0

 نمز ينلصحهنال 7 مهجاوز 0 موطر 11( قددخل ) ىا موطر ا

 فرس ال كئاوأ نمنيجوزلك جاوز دقن ساو هتثعل لبق ا 6 ةرتفلا ْ

 ْ اهحاوزدمع فناتسال تادغلا نم يش وان سلا نم ,ىش ةارملا ف ناك اذاو

 ةمينغ دخؤل لب

 قتع موط اداادحو هنأ يف ه.تفتس ىدمملا ىلا لااا تبد نيه بتكو

 ءاقرالاو ا لنارح لاك نولماعي ليف كيعل نمر ةئدملا مستف لبق مهلاوم مرهتعا ظ



»4 

 سبل تان-سم ءاسل نكسلكو ةضف الو أبهذ نكتب ىف دجن مل نيو هكرتن ||

 مطق ىنامث ىبصلا اومطق لاقو هناةفري 0 ١ نسفنلا لسبع نمانكللل |
 يبصلا هؤاقفر لوانت ىتح ةرايملا هذه 2 70 نو مةدخاو لكل اوكرئاو ||

 فراك دنب ةثداطا هذه لثمو ةمامق أرضا لكلا ولو عا طق ىلامت هوعطقو ||

 اماوخا ليغ 01 هذه اهتم انركذ |

 كرا نيياردط تا 1 لالا كي نيم لضرأو 1 سلا تالغأو
 لايطاو نسا تاوذ. هرم ةاتف نيثالث نيم ىدبلا راتخافكيبرصملا نالغأ ||

 يوذو هسرح ىلع يقابلا عزوو ةئبدملا نكس نييرصملا ءاهجو نم نهؤانآ |
 نيملا كالع تارطرخ كك هسارقأ

 يشدامتلا هللا دبع ىلا ءاسنلا نم اهظع ادع لاملا تب نيمأ لسرأو
 الك راصواضيا هتبارق ىوذو هسارح ىلعىفابلا عزوو نهنم يراذعلا هبدل يتباف |

 هتيشاح لاجر 01 يلا امدهم ةدحاو نم هرطو ىذق

 نب لع نينفيملا ىلا اسنلا نم تاع اضيأ لاما كوب نيمأ لسراو

 نم ريثك و .ىشلاعتلا هللا دبع لم لثم نه امهلمت ناكو فيرش دمتشو واح

 نبرضو اهلا اءاذع نذعف نم روجفلاو قسفلا نم نءنتما ةوسنلا كنا 5

 لع توملا ناضف نهنم ريثكو نبسؤر روع شت ّقلخو احربم انرض

 نول ةللادوس و1 يل نم ةيكرت هاو قجاتصلا دقلا ةارعا ترارو ةانلا |
 3 نم اهعانتما رثأ ىلع اهلل ىذلا باذ_هلا نم ًاصلخت ترحتنا اهمأ ةهج ||

 ىف ءارقلا خيش اهلا دمت 35 ةأرما تبرضو يشداعتلا هللا دبعل اهسفن

 يشياعتلا هللا دبع ىلا اهسفن ملسن مياسنا نم ابعانتمال روهش ةتس تبذعو موط راح |

 ةاتف فلا نيثالثو ةسمخ نع لق ال نيبس ىتاوالا ءاسنلا ددع نإ ةصالألاو



 هم و

 نبأ ردا مونلا سبالمب مهلزانم نم ناكسلا حرخ ا لتقلا ن ءفكلا تتم تتجسس دات

 شح فد قدعال بأب لع فوقولأب ىلاردعلا لاح جاهلا لا 5 لالا

 | |( ىب 1 ا 1 اني ةءقن يف ءاقم اأن ءارردلا نيذلا 0 نم جراخ 1
 ىلع شيواردلا ىلو:ساو قرحملا راو سراقلا دربال نيضرءم ىدوجنلا نبا

 ا رابكو لزنلا بحاص نوع دتسن ثيح سانلا بيذعتب ادم يلاتلا مويلا ينو لزانملا
 | ترنك كلنا ثيح هل مهلوقب هتلاكم نؤدتببو نيمالا لزتم ىلا هتلئاع دارفأ

 | كلام مرحو ةلفصادل رانرو تلا ردها اقف ىدسيلا تبراحو هلوسرو هللا

 ا ا ايادلا ىف كل ةمالس الو كمد نع امنع يدبلاو يدبملل اًمح هريصو كيلع

 هذه نع ذأ ءاوسو طابخلاو طيملا ىتح كالومأ عيج مياستب الا ةرخآلاو
 اهفصن ةأرلاو طوس فلا هبرض نء دب الف رس وأ هلام ملسو بيذاكالا

 أ لم الا ُْق درامأا ءاملا هيلع بصلاو رد ع قلو هالحرو هأدب ١ قاونو

 ْ أ ةعتمالاو لاومالا تثغه#م َىَح 01 بادعلا اذه ف ناكسلا ىو

 ظ لاما تدب ىف
 || (بررك )همسا الحر ٠ ناموطرخ : أ طوقس تمقو يبا ثداوملا نمو

 0 م ا ملغ ق واطيب نذلا فب ردن 4 فيلكا سا ر> ل ىدبللا تراثا ن 00

 ١ همسأ يرصم لجر لزتم اولخد هءراقأ ع نم 2ع و ةعمو ( ةيمزاللا)

 || ناكو اللام هي اودجي مش لزعملا اوشتفو ةناملا اولتمو ةوخإ ةعبس هل ميهاربا

 || ةعتمالا طسو ىف ةمامعأ ءاسنوهْمأ هتنخاف رمعلا نمةعبناتلا ىفمالغ ميهاربال

 ْ همأ تءارتف هو> 11 و سشسنعتلا نوضغ ىف هب اورث_ءف لتقلا نم هيلع افوذ

 || ةمبسلا همامتأو هدلاو نا هل ناقو هاّتفرو بيرك مادقا ىلع همامعأ ءاسنو
 | فيك لاقو نحل تفتلاف ىصلا اذه انل تكرت ام الا :ئدبملاب كلاسنف اولتَق



 لار دع هالو ةلسر ديس ىلع مالو ةالضلاو هنال !ىلع هلل دما
 هلام هيككو

 ننفبك ناب نادوسلا ا كك هه لوالا ا ف ايها كلك مو كعلو

 (اشانودرغ غ) نك دل كب ءطلا لتش ' موطر ا طوٌةسة:داح ر َ ىلا( ن نلودرغو

 رك دن نأ ل :عوذوو ي د 1 ةضيق يف دلبلا عوذوو

 -بس

 نادوسلا يف يدهلا ةلود مايق

 اهطوم_سف ىرشلا ناذوتلا ميل ا مولر ني 4 لفلم 0 1

 يذلا ةلشد ع هربع الو هل ا هلك نادوسلا ريص يدملا هضبف 8

 كعل هل 0 ١ ناتئدم دحوت تا هنأ 6 ةيزيلكتالا ة رعم 2 هدو ناكأأ

1 
8 

ْ 
ْ 

 قامتسملا هللابو 3 ه كلذ الأ مم نأ لا اذه عوضوم ند

ْ 
ٌْ 

 ملقا ةمصاع قاس 3 للم اهو انزع ءو (اكاتلا )ةبريدمةمصاعةلسك ة هلندمو زا ظ

 ا
 هناكم يف هلك كلذ ليصفت نانو ْش

 لثق 3 لج ردع رتسرأ 1 مور 1 ناكس ع نكد مليتملا داع خب ٠

 هذه تأدتااو ن نلتقي مل ءاسنلا نا ريغ اعيضر ناك ولو ركذ لكو لافطالا |

ٍ 

 اميطوعس برش ةارالتتم تا نيل دملا كنت ةلاح ناف صحاالا نم 0 ْ

 رياوال نير ةقيمودسأ معلا قوش ليقو. رجلا علم دكا
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 واو بادالا ةعبطع عبط) هب رجه 1819 ةئس ديو

 مس

 ] ا ْ ْ ] ا 1
 -_ 0 رح" 3 - 6 دس 1 :د هنأ 5 مالح
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 نييدبلاو نييلاطبالا

 لك نالاطمالا لالتحا ركذ م.م

 رابخأو ئايرا ركدصُم 0 5

 ليظقدحلو يلع دماح

 كلك دعك قاورودلا, لاح لاا مدر

 حاولالاب سانلا ةءارق رك ذم

 اأشا نطقام راخا ة بش كد منار اهب

 هرارفو

 'نيذلاو لحفلا دما قلاع ا

 ٠ أشاب نيطالس رارف ىلع هوادعأس

 لا مام

 ربرب نايعا ن

 ”اماظنو نوتنلا لاذ ذ ىف ديب م1

 0 رياسلا مسا قالطاو

 فل لإ نشا ليسا

 ٠ | نينثارابخاو نحسلا ىف هليل. لوا مومس

 ةوبنلا نايعدد

 ماو وَلا راذنا مجد

 | زغاو ' دمجأ ىضاقلا لتق ركذ مم

 م 5

 هةيعص

 نيسملا خيشلا ةيلوت ركذ نضا

 أاريص هلدقو ءاذ 00

 نَح >حسلا ءارقخ

 ا ولا واع نلف + للواتس

 دق 8 نانور ثم

 هئأسلو 3 0 نحبسلا ريم

 نينوجسملا ةالص

 فلؤملا ىلع موب لك لاير ةبيرض
 نجسلا يف ةيشافلا ةرداتلا

 ةؤبقلا لاطلا ركذ

 'عرابجاو نييخيسملاناتتخا ركذ

 تاجوزلا ددعت ىلع

 تاؤملا نبا نجس ركذ
 ةاعن د هلمح لبق ىاقتلا

 ةيودهملا سيساوج

 رطل قزم تاع وخلا كيا 2ك ذ

 انطق رق لمد



 ٍِه
 هيي

 ةوروص

 كاشا ىلع ءلمط اولا ةراخرأا د ففي

 هنقد نامع راج هن مك مع

 نم نواب دلا ©

 ةلراعأ 00 بودنه ظ

 را دا 5 0

 كلذ دهن هنقد امع نا 0

 ىلع كلذ دع نادوسلا ةلاح 0 :

 لامجالا

 نم ةعاججو فاؤملا نيبعن ركذ

 درع ندر

 !:قمزالم كد 07
 دحشلا

 فرش ةقلطلا) اشار

 ىدجملا دالواو

 بزح رابك ىلع ضبقلا 0 584

 مهلتقو فيرش ةفيلخلا

 فيرش ةفيلخلا لع ضِبَقلا ركذ 0

 هةسسحو

 نقف تاما

 رداقلا دبع لع ضيفلا رك د

 امبلتقو ميركلا دبعدمحو قاس

| 
 «مظلا

 ةفر

 || عم يدمملا ءاسن نأش ل ماب

 ْ ىثباعتلا

 قى كالو 15

 نواص لوما دنع ة رءاؤما رك ذ

 يثباعتلا لتق ىلع
 |( دو مودق 01 ظ

 روفراد

 أ/ نييلعملاءارمأ يلع ضبقتلا ركذ
0 ْ 

 ترن نا ربالا

 لاما ثمل ل املا ةدوع

 نامرد مأ روس ا

 نم لمط ىازلا مودق ركذ
 نامرد ءايلاةدوشف

 زارع ناشونال

 كيلنمو ىشياعتلا قثالع مة

 هلتقو لمط ىازلا نجس رك ذ

 نامرد ماب

 ١ هفيلخ نيسح ماض لتقل د

 "لاك

 مث

 ك0



 هةيوص
. 

 امله

 اما

» 14 « 
 ةمممم سسلسسا مخ اش د3نب ينساني دين مساس م

 ةفص

 بو ال ىدحا فلاؤملا جاوز

 205 ئشلاعتلا

 0 دج ىالا رياك ذ

 م كب

 هتلباقم ىف فلؤملا هيقلام ركذ

 ؟ا٠ مارال نضع

 7-5 ميرم مأنبارداقلا 20000

 نينآرلا ةصق رد

 م4 | اشاب رهام دمحم ةلاسر ركذ

 مل فلّوملل

 دبع دمحم خيشلا ها

 "1 هبلصو دحأملا

 5 ىدبملا ةبق دييتن رك ذ

 بم اوس.د ىتتس ىف ىف ةعاجلا 1

 كو لازقلا رار ركذ

 0 لع رك ذ

 نال تحب

 ار دارا راخإ ةضاك د

 جالا ةرداسب ةلايمو
 07 مداعلاو ةدبابعلا ةثداح

 'دمح وبأ يلع ةدبابعلا ةراغ ركذ

 ظ رم ناعن ناملس لتقو

 7 د عل ترد 1

 ظ ةيلونو مدا نامع وعلا د

 ظ هاذي دعا هوي

 ٠١| ىدراعتلا ةشنعم ةفص رك ذ

 ؤ اطل داع
 00 لقز دلاخ دمحم نأش

 ' صاصرلا جارختسا ركذ + ١ءا/و

 'نداعم ن + لمكلاو ساحنلاو ةريزملاونامردما ىف ةعاجلا
 اللا دج ربرب ملقا ىف ةعاجلا

 نادل تان ارك د ببق "هاند يف ةعاجملا

 شيلا باحسلا ركذ 5٠ هلسك ىف ةعاحلا

 تابالقلا فراضَملا ىف ةعاجلا



| 
| 

| : 
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 هوك
0 

 ١١ا١

 م

 ضبقلاو ةيبابضلا ةليبق ركذ

 يردن تاما
 ةنايش هلق ضاققا لد

 شيابكلا هليبق برح ع

 دليفوين لراش ىلع ضبقلا ركذ

 لتقىلا شئابحالا تورم

 انحوب ىثاجنلا

 ةشملاب ردنق حنق 0

 ىازلا ةيالوو هجنع ىلإ ةافو

 لمط

 ىثاحنلا لتقو تابالملا ةعقاو

 نيبوديملامءا وتسالا طخ نأش

 ريرب نم ريما دمحم لزع ركذ
 هوقو

 زاجحو ىوافرملا مهلرا رونلا

 07-00 ف نييرصملا

 قويشلا نادوضلا

 ف هزي وناىدمملا روبظ

 روفارد نيثنخلا رك ذ ىلع

 .ثئاعتلا قام
 ةشياعتلا هليبقو ي

0 
 ةفي -.

 ىثياعتلا ةناخرض 0

 دورالاوه جفال راك اه ارك د

 رحب ربدمكب نتبل توم 2
 لارا
 جارختساو يللا ع مدقملا

 صاصرلا
 موطرخلا ىلتق ماظعقارحاركذ

 ناتو

 ةريزملا دالب ا ردحذ

 نامردماب اءلهأ دشحو

١ 6+ 

 روبملا

١6: 

 موطرخلا 2 رك 19

 ىلا هعاجواو تلقا رارفرك ذ 65

 ناعوت 1

 كلوا فرحا فد

 نيدلا خيذد بقتلملا نامع 0

 ىشياعتلا نا

 ةابجلاو جارخلا ىلع مالكلا

 لاملاو

 ىوجنلا نا لتقوهلقن دثداوح ابو



 ا هاب نيدج نيسن رك 3
 ةدبابعلا ”هليبق ىف ىدبملل ةيعاد
 يدبملا دوقن ةناخيرض ركذ
 ىلا ةالوأ  نابخ كت

 ىلع هجنع قا لادم نيبعل 0

 نافدرك لابج

 هتافوو ىدبلا ضرم رك

 ىدبملا. ةريس نم فرط ركذ
1 

 يثداعتلاةفالخ

 ىثشداعتلا تيذاكأ 1

 لادوعلا ىلاهأ ىثباعتلا ةوعد

 نامرد مأب جملا ةضيرف ءادال

 يديلاةبل ىمدرشلاةلاصركذ

 اهطوقسو رانس علاقو 0

 ابطوقسو هلسك ثداوح
 شواردلا نيب ةمقاو لو

 شابحالاو
 نمو تمع دمجأريدملا لق

 داوعلا نم هعم

 كاذ دعب موطرملا لهأ نأش
 ىحشالا ديملل عامجالا ركذ
 اا عمرا دك ك5

 ا ياستو فارشالا ضاقتا ركذ

 ظ تابارلا

 ا رارفو رانس ءارمأ يلع ضبقلا

 ظ ىوضم خيشلا

 ا ضييالاب ةيداهملا نايصع ركذ

 ظ ناند كا رعأ لكو

 أ لابلا ىف هحنع ىبأ لامعأ 5

 ! لقز دلاخ دمحم صاخشا 5

 هنحسو روفرأد نم

 ظ هلزعو لأم تيب

 ظ هلَقندىلازيلكن الا ةدوعل ةعاشالا

 دل يدنا ع رادعداما

 اشيامتا ىلع روفاردأ 'ضاقتنا

 ؤ امءاضخاو

 ا ةشملابةيركشلا" هليققاطرك ذ

 ا اهئامعز لتقو
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 4 رنغتكو نودرغ ىدد نيب نادودلا أ ند ناسا هوا تحرعرا ظ :

 ةفيحص

 نادوسلا ىف ىدملا ةلود مايق ”

 لاما تيب نيمأعمفلؤللاةلبامركذ د
 ىلا وهلال "نم ئدبملا هيتعام كد 6

 موطرخخا نم ةريخذلاو

 نيزلا اشاب جرف لتق ركذ
 ديما ىلؤلا ةلاعمل د
 يشياعتلل فلؤملا ةلباقم

 هَكَدَم يدللا كردح

 ىر
 ىف هنحسو فاؤملا يلع ضبتلا

 موطرملا
 كلذ دم موطرللا ىلاهأ ركَذ
 نمد دع خيشلا ةلباقم و

 هتافوو ىدبملل |

 نامرد مأيلاىدبملا لاقتنا ركذ مهأ
 ةلقندثداو> مى

 ىدهلا خيفلا رك ذ -

 ىدهلا خيشلا ةعقاؤ رك ذ 8

 اشابرواب نطصم عم ىدبملا تا رباغ ىأ

2 
٠ 

 3ع رج

 مي 2

2 

 را '

 هي
 ىدبملا رم لوألا باتكيلاا ©

 أشاب قطصل

 » » » ىناثلاباتكلا «؛
 ىدهلا خيشلالتقو روك ةعقاو م0

 هاكند اا هاب رتشقك 0و ضو رك د مم

 لمن دىلا ةيزيلكت الا ةلملا لوصو مم

 ةمقاوت هلتقو لرا لارتملا "هلم مو

 ناكبرك
 حيلط وبأ ةعقاو ٠+

 ىوجنلا نمر لا دبع نييعت ركذ 4#
 ةمتملا ىف زيلكت الا لاتقل

 ىلا ةيزيلكتالا هلم اةدوع ركذ
0 

 نك سملاو نقلا دق

 رانس ةيراحل شيملا هيجوت ركذ
 نيسح خيشلا بادتنا ركذ

 داق ىلا ءارهز

 ىبأ ميركلا صوع دوفو رك ذ
 هيودبملا ىلع ةيركشلا ميعز نس

| 

 هك





 «14.خو

 ةرينص امطق ثمحب يم نسل امنودي ١
 لج واح نيررشعو ةعل ا دكم وب م وط را ناكس نم لتملا ددع غل و ش

 مهم هماقتناو موطرملا يلاهال يدها ةلماعم ركذنسو ةوسن ثالثوأإ

 أسمع لفاغي كير امو ةحذملا هذه دن ضارعالا كتهو لاومالا ةرداصمب

 نولاظلا لمعي

/ 2 

 222 د مكوب

 . 2 :>: 5301 1 طن للا

 » نادوسلا 2 ىدهملا ةلود مأيق هل يناثلا ءزملا هيلو 2

 فاؤلا ممم ةموتخم نوكت باتكلا اذه نم ةخسن لك)

 1 ف هي ا و تن و تار و“



.:» 
 اوناكو نودرغ ىارس هتلتاقم لكب , دصق ةئددملا ىوابون دم لخداملو

 هسأ رأ لاق مث ملا رظنو ةدفانلا نم قود لطف لئتافم فلا ةئام ءاهز

 عند لقأ اود نا ماو يلا لودولا ديرب دا ىال ةضراعم اودع

 دإدو ماودلا لع ةيءويلا هسلالم يش يتلا ىرغصلا اوردتلا ةوسأا دش 3

 ئزك لاعب هطبرو ( ةيفوك ) ايربرح ةادر هيلع عضو ًاشوبرط سبلو هفيس
 لعاب ردع 1 هتاتاقمنم ةعاجو يزاوت دمجهلع لعدف تارعالا

 هردتاةيدبلا دصق ا صرد اهل لاقو 50 م رفاكاب ل

 هنكلو همد ف طبخت ضراالا 1 يرض رح هردص يف ةئعطب لجرلا

 4 رضلا هده رخل '

 ىذلاب حاص ضيورردلا نم اعلا مه هنأ نيرضاحلا ريل يل لّشو

 يوابوت دم دئاقلا هباجاف يديملارصأ 6 هّمأ لب هلتقنال هل لاقو نود مغ نعط

 مث ةرابعلا هذهب قطن نيح اتفاخ هتوصناكو هلتق ىمأ ىشداعتلا ةفيلحلا ناهلو قب
 يتح قطالا ةوف و ساوملا دف كف نكي د مو هيلجر نم نودرغ أويحس

 يارسلا شوح ىلا هولز'ا 9 ههحو ىلع ب وعم وغو مج ناك هنا لبق

 6-3 0 فرع دم ةفيلخلا يلا 00 اومطق كانهو

 ا امل الث 6 حاصو هلعق ركن ف 0 ديلا لإ ةريض د 5 ةيليعامسا

 تدبف هنايحتسا نمريخهلتق نا يثبامتلا هللاتفهلتق نع مكمنأ ملأ هومتلتق اذ

 سأر تبصنو هلزنم يللا لخدو مايعلاب عرسأو بضنلا ثامالع ىدبملا ىلع

 ةراجملاب اهنومجرب نايبصلاو ءاسنلا ذخأو نارتم املوط ةبشخ ىلع نودرغ



0 
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 و 01 7500- 55 22 م 2س 3 ل 5 هن كا ديالا 2 95 .

 دع نوهت 1 و ف ل ا ا ا روح ل و ع ا اول كو يل

1 
 رهشا ىنال يارا حاس يلا دع_صاس يننا يل لاق 3 ءاشن ام لعشب هللاو

 يلاو>هتءدوف هنمساب ”لعسيل لاف ادج سراق دربلا نا هل تلتف ضابقتاب
 |( قدنحلا ةهج نمدايدزا ىف ودملا تاشوانم تناكوأ ليلا لرد ةسماخلا ةعاسلا
 ْ ناهد م يس

 ] ناكسلا رطاو+ ل ائيكست يارسلا يلاو> قلطت ةيرانلا باعلالا تناكو

 00 رادتدصقىا رسلا نم تثتحرخ او ودعلل اباهرا و

 : موفقاوم مه تايع 5 * هناخةيملا يلاو-و ةنيدملا ف معم تلوجتلو يبوروألا ْ

 ش ةعأ ديلا رخاوا  ةلظفاحلا رادتدصقو نيبرصملا ن :,م ايدئح نيثالث يعم ترش )0

 ىلع ودعلا ناب ارابخأ ةيماللا يدل نا اهم تمهفتاراعشا اهم تيفلاف ةرشاعلا |[

 ىدحا كاذ دا ةع أسلا تناكو اهنودت ف تعغرشف 3 دملا لع مولا كشو

 || لينلا ةهج ن م اولخد دق شإاواردلا ءأض وص تعمس ىتحاابنم غرفأ لو ةرشع ظ

 نمةينام قب رطلا ُْف انك ردو يلب أوناك نيذلا أيدنج نيثالثلا 00 ضيا

 ([| دق رحفلاو أهانغايف نودمع ىارس اندصقو ىبوروالا نسسيعلا نمنيسانويلا

 أ اهب نيطيحم ودملا نم فالآ ةرشع وحن انرصبأ يتحاهنم وندن دكن لو ربظ

 ْ دونا دعو كانهو ىتلاوايتللا دعب الا اهانغلب اموةظفاحل ا رادىلا نيمار ان رشف |

 || ثيج راهلا بفصتنم تح ان برتفا نم لك لع قدانبلا اونوصو ةفاوزلا ىف
 ةنيدملا ناك راسلو ىلهتاماحم رك ذ'ينايسو انسفن هانم او ودعلا:انن طاشإ

 || جرف دئأقلا ناكو هانحرش 6 ةئيدملا لعودملا حز ناكدقو اذه
 || ىلع انمع قدنملا ىلع ةرشملا لوخدب سدا الو ةيملدملا باي دنع !ةفاو اح
 || سيالمي ركنت نا دعب هنم رف ثيح ةيملسملا باب حتفي أ ضررالا رحبلا
 انلتق 1 ًُد ىلا دوعحسو تتح رو رس ماع املا هعمو ىدنح

 نادوسلا <«ه١»



 640 ١
 م الّوأهيلع انتفتاام ذافنال كوعدأ ىناف ةظحالا هذه ىلاو ماع هللا هاضقام من
 ىسع البق ررق يزوف ميعاد مو أم . اوريسو اومومف ةرخابلا صاف

 00 نفوم ى ::اؤ ا / امأ هءزيلكنالا دونا اولباقو 0 احلا 0 لرش "ل

 تفعاضت دق ود_لا ىباوط نال ةليحت_سم ةرخابلا ةأ اجي نأ 5 وباجأف ذم 2

 نودعاق انه نحاف كلذ ىلعو ةعمملا مون هانا ار يذلا لع ع ًاءامضا اهددع دازو

 هللا يلا 00 أ الثا مرلك 0 صف فارسنالا أوه مد ديرام لمش هللاوأ|

 موحاصف لوقت اع ديد نم اولاقن مكمل : ةيهاد ىأق ةعبنا نم عجأ ملاعلاو ظ

 يني ناكو كلمالسلا ىلا مهعيش و مماقل مق ةوتءال هنا ىلع لدن ةحمالمو ٠

 « ةداسلا | را عادولا » لو ناو ف ةيتفش كك رحو هسأر ّْ

 نا يل لاقو هتفرغ ىلا ىناعدتسا لصانقلا داع املو

 قلو ةليللا هذه يف ةن.دملا هذه خلع ريخالا ثداحلا عوقوب نقوم انأ» |

 دك رفا لاز ال نكلو اهذاقنا ليبتس ىف يبعس نه ًايشرخدأ م تملع[6 5

 نا اوراس ىاوقو نذتلا ةنبدللا هذثع ىلاها رتل نإ كب يذلا ريستشلا |
 ىلاممعأ لك يف هن هللا ءاضر تلطا يناي> "لوط نك أ مولو ىدبلا ماقتنال ةص نع ١

 ىلع لكوتلاو ضيوفتلا ان راحتالا نكل ريمضلا زخو نم ا ترخاإل ْش

 لالخ تنك دقو « ىلاعتو هناحبس هيض بجوبو ءىش لكل لعافلا هللا ||

 للج ث دا عوقو مقوتم ٌةنأك تاندلاربغ أ رأ مف ههجو ىلا رظنأ ثيدملا اذهأ| |

 نكت يف ولا تاربعلاب ش ياحمم# ٠ :هردص نا هتنداحم ن نوط ف تح دك
 2 ت0 وا و تاوح نر ناي ني نس ا ل ارا ووو 5
0-0 
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 أءيش»ىنعدو ماتخلا يفو ريمطلا تيكس نم لاق 5 ىف لب وا عزج نم

 نم كف ند ةدل+ | ةسارح كم اع لاقو ىنم ةفولأم هن داعل افالخ مسلا يلا ْ

 د انيجاوب موشن ن كل يدجبال كلذ نا مع قى أو نييدوالا



 فضح

 نمر وحصلا 0 ف نوكي وملاو 1 ل نورطع ال دالبلا كلذ 1

 0 ءاتشلا

 98 رو دونما يوق ىلع س.شلا باجتحاو سقطلا ةدورب ترثأ دقو ْ

 قدنحلا ىلع مهفقاوم ىف ىئرص مهما

 نورظم يارسلا حطس ىلع نيفقاو لودلا لصان هعمو نودرغ ناكو

 ركسفمت نوقحلبو ربا نوزاتجم نرذلا شيواردلا ةرثك ىلا مولا بارا
 يدبملا نا دحاو ديعص يف سانلا ف 0 نم اودحتتتسا دقو يبوجنلا نبا

 د نأشل همودق نوكب نأ دب الو ىنوُجنلا نبا ركسعم يف نوكب نا دال

 نامرد ماب لح ذنه يىوجنلا نبا ركسعم ىلع مد مل هناال لاب

 هدهاشاع يريخاو ىإربلا لا نودرع قاعدتسا زال.

 1 *يوجنلانبا ركسعملمبم|,ضلاو ليث ا شيواردلا زايتجاةرثك ن م لصانقلا 5

 انيضقو قدنحلا ىلا هتقفارفدنملا دقفتنو قدنألا لو> فوطن انب ايه يل لاق

 ةكواتملا ع مهو دل عجشل ناكو هلوح فوطتلا يف تاعاس عيرأ

 ناكوهلاوقالدحا تنغتل ملف دغلا يف زياكنالا د2 و مدعي و تابثلاو

 رص ايلف مارك املا ار انلانمةوذجءاملا نم ب اطي وأ ةيرب يف خرصي ن نم

 هدنع عمتجاو دحام لكاس سابلا فس ا دقو يارسلا يلا اندمف مهل كارحال

 مويغبةدبلتم ءام اذنلا لاو لو لدا دق ليللا ناكو ةثدوع ىدل لودلا لصانق

 ىدقفس ىاو ودعلا عمج 2 1 ر دل لصانةللنودرغ لاةذرمقلا وونأ تبجح

 ة-سارح ىلع ام نوردش ةءاحشو ةوق لك اودّمف دق دونجلا تدجو ةمالل

 رفسل نأ لبق ةئيدملا طوس نقوم ىتناو ةمؤش *لا ةليللا هده ِق ماكحتسإلا

 مب أومتدعاقتف بطملا اذه ن كنا يعسو يفام ت ما دقو رحفلا ظ
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 . ملم وني دوف تنوع -
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 يتأب ام هيف هل لاق اسمعأ يواب ون دمت ىلا ىدبملا ردصأو

 هغلمو روفلا ىلع نودرغىارس» ذصقت نأ ةنيدملا كلوخد ىدأ د

 الاسيتيلاهلصوت ىتح هيلع ىدتمي ادحأ كرتت الو هنايح ىلع ظفاحت مث يتيح

 دحأ مكنم نضرعت ال الثاق ع | ىلع يطخو « هوركم هبيصي نا ريب

 بطخ مث اشاب يبارع دمحأ هن ىدتفا نأ ديرأ ىنال ءوسن نودرغ ةايح يلا

 | ولما هتيطخ ماتخيف مه لاقو نانإأ ميعنب مث رك دبو داهللا ىلع مضخم مهف

 نامرد مأ ىلا ًاعجار لفقو اهياع نوزاتجت ثيح قدنملا يف اهئاقلال شّئاشملا
 لالاو راركلا ةشلخ ف رش دمج نيتفلللا كرو ىشاعتلا هللا دبع هعمو

 نامرد مأ ىلا ابنآ رهلا زاتجاو قورافلا ةفيلخ واح نب ىلع
 نامرد مأيف هشدج دياق ةحذع ىب ناد يلا اضيأ |رعأ يدهم ردا و

 م رهظ يللا ىبآثلا ءدسر مل دحألا رهع ند ةئيدملا يلع أعامش ليانفلا قالطاب
5 

 ةرخاب ىا عنل رحبلا قيضم يلا هلانق بوصي ناو ربشلا اذه نم ؟ نينثالا

 ةيلامشلا ةهأا دصقت

 0 ةكام 0 يوجنلا نبا كاسم يلا نامرد مأ نم وملا زاتجا دقو

 ةلئاقم كرم اوراص مهلكو ةنيدملا طاقسا يف اوكرتشلل ةرامبلا نم لتاّقم

 '  فويسلاو بارا, نوحاسم منال ةرسملا

 موب انحبصأ دف ةيمالاو ةئيدملا ةلاح امو“ ىدبملا سعأ نم ناكام اذه

 3 ويملا نع 4 وجحم سيشلا و ١ ويغلب ةدبلتم ءاننلإ و ررفكمةث نا وحو دححالا

 سمشلاو او نوكي وملا ذا نادوسلا يف سطلا ةداعل افالخسراق دربلاو

 باجتحا وءامسلا ديل ءاطسلا دع لو و ءاتشلا مايأ لكيف ُهَق رجلا ام 5 راب

 نال ىدبملا تامارك نم ةمارك موبلا كلذ لثم ينرطلاب رذئي امي ةلازنلا
 سه سس سس سس يه سس سس سس سسسسبببيببيك ااا

 توشك ا ل ا كسا نوي

 1 : .٠

ْ 4 

 2 5 : صلبا ب فيقزي1 ةستدب

 1 ١



 4 موب

 || ةيواجيف « موط م ءربكا هللا » الئاق هتوص عفريو رهللا ىف هفذشو هديب
 |١ هلو- نم ىلا تفتلاذ لالزلا نم كنا ينام غرف يتح هتلاقم لثم هلوح نم

 || ةليللا هذهآإو ةنيدلا لع موجيملاوسر خانوا هياع هللا ىلص ينلا نا مه قاقو 1

 ْ ةفضلا ىلا رملا زاتحاو اقروز تكد 3 بزالة ةيرض ها ناو

 7 وجنلا نا ”ركسم ديمق كيحاةقوقلا

 || نا لع ىناف هلوح سانلا دشتحاو الَّدج ىكر رصعلا ةالص دعبو

 ظ موطر ا يلع ءاليتسالاب هرشد , ملسو هيلع هللا ىلص يننلا نا 4 لاو ىوحتلا

 نوكيونيحانجو تاك قرف تالث ىلا هتاتا ةممسقل 3 ا ةليللا هذه ىف

 || هعمو ةجرق 207 ةئميملا دئاق نوكيو ناسرفلا هعمو باقلا يف وه

 || يدحا ( رارج ين ) ةليبق خيش ىوابون دم ةرسيملا دئاق نوكيو قدانبلا ةلمح
 !١فويسلاو بارآابزوحاسملا ةراّمبلاو بارعالا هعمو شدابكلا ةليبق نوطب

 ظ وما بلا دنع قسطا نو طلبوا كال نحب كلا مزج نوكيا ناونأ]
 || موجهذ وكيوةيماخلانادئموق ىندزلا اشاب جرف رم يهو (ةيملسلا باب ) مسأب مس

 أ ةرسيملا موجهنوكيو ( يرب ) ةمجقرزالا لينلا ىلي امم قدنحلا ىلع ةئميما
 || ليثلا ءام هنع رسحتا يذلا ناكملا دنع ضيبالا لبنلا يلي امم قدنملا ىلعأ|

 ا انركذ دقو هنم ةنبدملا ىلا لوصولا ناكمالا يف راضو لاحوالا هيلع تككارتو || 1

 || ىديملا الطأناذللا اه ىقباشلا دوذلا اطملاو ميهاربا رمتنينناجلا نيتجنصلانا ظ

 هتقيفح

 ْ ةرسملا دئاق يراد دمت“ ىلا رود كلا ميهاربا ر ع ىد.بلا مدقو

 ىوذب ةمدسأ ند ع 4 ملا مقدو ناكل كلذ ا هدشرب ليلد هفصل

 نا ليلد ؛ ةفصل ةنوشلا يف الايك ناكو ىوالقندلا |[



 يي سوك

 كلذ ناكف هب اوراشأ لل ناعذالاب ينرمأو يناعدتساف هيلع |

 أدق ةيماخلاوةدشلا دايدزايفةمزالاو يناثلا عيد ااتبسلا موب انما 5

 ءىنش لك ريصمّللا ىلاو ودعلا اهب مفدت ةوف لكتدقف|!
 00 را كك

 ظ نودرغ لئقمو موطر خا طوقسر كد
 لعترصتناو ةمثملا ةطقن دنعلينلاىلاتاصو دق ةيزياكتالا ةلأل تناك ]|

 هناكم يف كلذركذ ىنأيس ام ةمتلاو هلةثد نيب حيلط يبارابا ىفيندبللا شويج || .
 فمما ىلإ هعابا لع اهراصتناو ةيزاكتالا ةل ا رابشخا"تاضو الو 1

 هلم يبل اهف ةر وأاشملل هدمع ساحم يلا هصاوخ يعدتساو صعاالا هيلع ربك ئ

 لاقو ةيزيلكتالا ةلجلا لع هسفنب ىدهملا ف->ز يبوجو ىلا قيرف يهذف ْ

 ماقف نافدر وك يلإ امجاو وتبقتو موطرحلا راصح يدسبلا كرتي لب نورخآ ||
 .هباوت سرو يدمملا م يلع ء ىتأس رداّقلا درع هعمو ءارصالا ديحا ةجرق ولأ

 ىدنج هلام موطرخلا غلب اذا هناو موطرقلا ب قالا اكنالا نإ "لانو ْ

 .طامسال 1 ناانب ىلوالاف انتضبق تحن اهعوقو ليحتسملا نم راص ىزيلكلا ||

 مهتراحل مدقتلنيذلا زاكتالا بولق ىف سّأيلا عوقو اهطاقسا ىفو موطرملا 1
 هنتسحتساو يدبملا دنع لوب علا مقوم اذه امهمالك مقوف كلذدعب

 ناننما اهملعهملطأ ىت ٍءلاةندملات ار وع نم هملعام كلذ ىلع ىدهملا عجشو

 رادتقالاو ةوقلا موطرألا طاّتسا ىلع هتبن دقعف دودلا اطعلاو 0 | رمع

 لمح هخوك نم ىدبملا ا نا لا مم دحالا م ةحيبص فو

 ىلا ىهننا يتح > سانلا هعبتف 01 رلا نم اءولمت صوللا نم امطَعم هسار لع

 لمرلا نم ضبش ذخاو بسم ادحا ماكيال وهو سأنلا هب طاحاف رهلا ةفض ||
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 # مود وي 0

 لصاتملاو نان روالا ةمؤا را كت 6 كلذلو هيف انا تعقو ص ةاحئلا كفاك ١ ١

 | الف عامدش الا ءالؤو ىدبأ يف ل أ تحصأ اذا ىتاب مع ال ةمتملا 0

 ش يلءادف ىهذلا نم ةرطخمم ا ريطانملا مدع و مكلملا ةلالح ةموك> 7

 ْغ ان تءقو اذا كيال ىزوو يزب نعاي و داو 6 نمةاحنلا كلىبعا اناو

 أ 4 ةلياق ماردب ولو كتهوكح كيد ال مدد يف

 | 1 0 يددنا ولالوت 5 ” نانو ل 0 لزنع انممتجا من نا عا
 ٍ 5 م( نانحتسلا مدع ملا يدداف مايأعر ن ل اعأو لودلا لصانق ة هم

 ١ ةرخابلاىلاهلمحو ْنودرغ هأ ارك ايف 0 00 اودوو رطخلال هّصرع نود رغ ءاَق

 صدخ# رفسلا اذ احا اند دقو رفسلا 0 ةر خايلا 3 ا الاب هل

 ظ لع ه4همدخو هسأر> م تشاو م أو تناضتسافر ملا ةحاامل ةودلاب ولو

 ى

 1 اذلا عب ر 3 تا : سلا ةلمل

 || تاهيبنتلا تيقلاو رانلا طخ تدقفت يناثلا عسر» 0 موب ةحيبص ىفو ٠

 ا ماونوكيل تايلعتلامهيلع تيقلاو لصانقلا تيعدتساو ةظفاحلا ىلا تدع مث

 || دق ودلا نا ىرث اولاتف ليللا فصتنم دنع دادعتسالا مدق ىلع ماياعرو

 1 2  انناور ملا قداضم لك ىلع ةلطمهعفادم ناو ةنيدملا يلاوح ةفادقإ فا

 .* || (تلواحم نم ريخكلذفةبزياكتالا دونملا لصق امير مايأةنالث وحن انه صبرتن نا

 ا
 لولا اذه مهم لبقأ لف ةنومضم هياع ا ةقاف نوكتال ىذا رفلا
 852 وص رعو لودرغ 0 أو. مد الو دار ام ذافنإ لع 0
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 لاحوالابءولم وهو رهللا هأيم هنع تطبه ضيرالا لينلا ةهج ىرم قدنملا ٠ْ

 قددلا تاروع لك ىلع هاملطأو ناك_لا اذه م اولخدب نا هدونج- عيطتست |[
 اهه نينئاخلا نيذه ةناف ةلمخجابو . اهنم لوخدلا هنكمع تلاقي رطلا ىلا هادشراو ||

 رصاحم لظل اههالولو ةونع موطرحلا حينف ةلواحم ىلع يدم امجش ناذلا
 ةونع اهدخاو املع موجهلا لع سجال موطرخلا ظ

 يزل اشاب جرف ىعدتسا نودرغل نينئاجلا كنيذ رارذ ربخ لصلا املو

 ليملا نع اهدعدو امهماقتساب هحدابشو نييقشلا نيده هرايتخا ىلع هخوو ||

 أشاب“ جرف نم ايرتشا دق اناك امهنا هنم رهظ قيققحت ءارجاب ىصأ مئودعلا ةمل |

 َئدحل ةصرفلا حنس ىتح قاروالا ظفح نمأ مث ًاظهابانمث هل اسفدو امهتفيظو |

 موطرملا ذاقنا دعب الا ًاعبط نوكي ال كالذو دّئاَقلا اذه ةك احم ||
0 

 نودرغ يعدتسا مؤوطرملا ةيماحن ةعاجلا تحّربو نامرد م تقال

 تارا مث هايارسس دمع سلجم ىلا نيببروالا ءالزنلا نايعأو لودلا:لصانق ئ

 ةريغعص ةرخاب ع موطرخلا حربنل لطانقلاو نويروالا ىعمو ىبادتتا لع '

 رركنالا دج لباقتل ةمتملاب وأ ءاوتيسالا طخ قحاتو ( لع دمج ) انهمسا |

 شيواردلل نا هيفلاق اأو ىدعا لصانتلا دحا نا ريثنودرغ داَمتال نيمداقلا ||

 لاقوةليحتسم ممتافوْذَمم نءةرخابلا ةاجت لجن ضي الا رحبلا ىلع مئاومو ىباوط ْ

 يل بتك مث هنأر ىلع نورضاملا قفاوف ةمالسلا ىلا برقأ ةمتملاب قاحالا نا |
 ناىرأ يل اهيدأ ىتلا ةليلإلا كممدخمن ينارتعاو كليأ ىتبحل هنا د هيف لاق آمأ |



 يا ل تيل ا ل سوما

0 

 يا

 ١  0هينا فص ند و تابت صو 6 ترد سعال تا 0 ١

 #« ع

 ١١ سانلا لأ مل نحو هينج فلا نيرشمب انم كدحو كودش نا نوديرب ||

 || هوامش دارأنم دودصل كلذو انيف سيل.اريثك امالك لاطبلانم نولوقت

 ْ 0 الاو كد أمف اذه تلش نا تن اك عمتجا نم ل هيف مل ال

 | ١ ىمالسلاو )1 ملاكا سرب ةضفة سمح نودبف زياكنالا لع عمتجم نا تدرأ
 ت2
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 اظعلاو رع نييوعلا رارقر ع ظ

 || دوش نائجتص قزوبشابلا دوئج نم ناكو دللا نم نودرغ هل هربظي

 راو ميها ربا رمت امدحأ مسا قزوبشابلا نم يدنج ىتثام اممم دحاو لك

 ظ يشباشلا دودلا اطعلا
 هل لسرا ىدبملا ششبج يفاسرق هل نا لاقو لوالا ينءاج موب تاذ ينو ٠

 دعبت ىلا ( لصبلا دلو ) ةهج ىلا تلصو ةءؤيلكتإلا ةلمخلا نا هيف لاقياباتكع

 ةوص مدع ةيل وسم لمح هناو لامشلا ةه> نيتلح ص ةريسك مولم ران

 || بهذلا هينإلا فنص نم هدونج تابتىص هل مفدت نا ثللط من ًابتلا اذه
 | تاكوكسملا نئكونوبلا قرو نمتابتر ما فرص نم ذكتقوةمبتلا ةداعلل افا

 ا | تابت فرص ترس كلذكو هتينج ةنايعر م كلذ ا بهذا

 اانيققاوم لا دافني موا بهذلا فص نم دودللا اطعلا دونج

 ْ ماكحتسالا' نم
 |١ ةنيدملا ةلاح ىلع دامنقو أو يدب أابامْطو ارق ىجالو اس جر مااا عا

 يف ناك هايلعا مث ةولا نادّفو ةعاجلا ةالعاو نم اهتيماح ياساتر
 ف فرط

 أ

| 
| 
 31 ١

 ةةاكف ونا هه هدو

0| 



 مي مورا و

 باوملا اذه ماركا مييتلا تدر ىلا“ نيدللاو نيكسءلا تدار ناو كيلا

 علام الو نامآلا ف ةلد ”ًاطلا ةدايزإ 0 ما دلو رد اهلا كديع كل ل سرئس

 ةيشحتلا تفل اذدو

 : لاغلا باتكلا ظ

 . مياستلا عم .هلآو دمت 1 ع 5 1 3 يلاولا لل دبا

 || . اشاب نودرغ ىلا هللا دبع نب ىدبملا دم هللا ىلا ردتفملا دبعلا نف ( دعو )

 || يف تاخدو انحصن تائقو كتدامس هللا دارأ ناف . اشال رش لك هللا هاقو
 انربخأ نيذلازيلكتالا ىلع ممتجت نأ تدرأ ناو بولطملا وهف . اننامضو اننامأ

 دقوانم ذكت يك ىلافمييلا كالص ولف 0 الهم مو هيلع هللا 0 هللا لوو

 يف نم كالهب سو هيلع هللا يلص هللا لوسر ال 1 اذفو تازان تاز

 عمكلهتال نا كل تيبحأ كلذاوّلا هيبغن لسو نمآ نء الا ابرق موطرملا
 ةيادقلل كانبتاكام ردق ىلع نكلوريملا كيف راسم انممس دق انال نيكلاحلا

 . بتكنس كيف لضفلا نم ا او كيداعسو كرش ند انسلأ ف ناكل

 باتك نم ةدحاو هنا كل
 00 ذأ ام كتاده هللا رسل نا يدع هللا

 !ٌ :ه هللا

 ووو كاتو عجرتل كلنبتاك ام لاط كلذأو هللا ىلا ةلالدلاو ةمحرلا باب ١|

 ) || ىلامت للا لاق كل لوقأ ريبكلا لضنلا نم سأيت الثاو ىربكلا كتليضف
 ةئس 00 6 5” 0 ى» ا 0 هللا نا 20 5 الو د

 داخل نزيل تلو دلل ند علو ع وع از حن اارت 4مل يقسم حلا وحلا ب ياللا ت1 ا دع



 7 مورا و

 كيلط 3 80 0 مب لعتنا مأ

 تامعنا م لح يراد ينشرون كك ريخ 00 هلع 2

 “١ + 5 لوالا 6 ا مالسلاو

 : انلا باتكلا

 « مي-رلا نمحرلا للا مس )ف

 | دمبو ميلستلا عم هلاو دم ديس ىلع ةالصلاو ميركسلا يلاولا هلل دم

 || اشاب نودرذلا ىلا هللا دبع نب ىدبملا دم هن مصتملا هللا ىلا رقتفملا دبملا نق

 1 3 و كلمنا كلزلع ناك ةرطرتعا نآو نيه كرا كان لست لسف

 ْ قلاةنألا 100 هيلع هللا ىلص لوسرلا ن نم ربألا يناتا دقف كمعم

 || ىدحو وا توت نخل اواو توك ةسخ وأ توعاز امنا ةتس يعم ناكول

 ْ اهربخينانأ دقو رحبلا جومو ىعولات بنو رجشلا رو لثمات" واوكلذك

 |١ ةيرغلا تايرددملو سكهلاو يلالشلا دأو ةدر> توم نم رسل 1 وعامل

 | هللا نا مادامو هَل سمالاف دالسبلا عيمجي دوعوم كلذكو ضييالا رحبلاو اهلك
 || هسف رضي اماو ركنم راكتا قرضت الث رصتلابو تامازكلاب ىو

 || ىلع راج ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ه. ثدعوأ يذلا ىمالاو طق
 1 نافقرطلا واصنالا دس نموكل ابلصون هجو ألام امنودمتعت ىتلا ةد رخا نا

 | ناو كنمىرج اهيف كانعاسو كانمرك اوكنع انوفء دف تملسو تءلسا

 سد" ةنسل وأعي رمالسلاو يرتسوهّللا هدارأ امضقن ىلعكل ةردق الذ تبَأ

 | ةلصاولاةأرملا كربختف اذهىباوجلوصو دعب ةدايز تبلطناو «ةيشحت»



 0011110 للا الل ااا ا اذ ذة ا ل ا ا اا اما أمام ام ١ ا جا ااا
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 م«
 ١ نذودرغل هنءدل_> ريخ ان مك كلا يذلا مو 0 مأنب رداقلا كيع ناكو

 ةز 11ج لعجو همد3ودرغ ردغا دق هداوق ن رو ريم و يدبلا هقالو

 مول ص مأ نب رداقلادبع نا هللوق ىدبملاىلانودرغبتك مث هسارب هنأ 0

 فحل لور كر وكي نا ىنع هناو ميدعلا هيحاصو ميلا هش دص

 مقتل نا فاخو ةليملا هذمل ىدبملا نطفق ميلستلاو عوضملاهل مدّ هبل
 بتكلا روص هذهو هتملاسم حنج ناهلاسس راب هدعب راصفرداملا دبعنم نودرغ

 ثاروشنملا باتك نعال

 ا تاتكللا

 < ميحرلا نححرلا هللا مسي ف
 نف دعبو مياستلا عم هلاو دما ديس لعةالصلاو ميركسلاىلاولا هلل دنا

 ىلا هللا هاده اشاب نودرغ ىلا هللا دبع نب يدبملا دم هالوع مصتعملا ديعلا

 ل دو انم ورا درب كلباوج نا.كملعت نيما اشالت: نأ لبق ةاجنلا قيرط

 6م ع طلاب ان كتباجاو كناعذا مدع يف كانرذع دقو ةيوعدم انسفؤاتلا

 ائمامم بسحنو اهلع نب < ىتل ه0 ردن مل كنال كلذو كنم انبلط

 انبلق بطي مل كلثه وهنم يتح هللا قلخ مومع ىلع انتئئفشو هللا ىلا اننلالدو

 لييسلا ءاوسىلا كده نا هللا يع كجرادن انلز الو كنِع رظنلا فرصب
 لو لحاف تار كنف لولا ثلا نم كتمالس منتغاو هّللا ىعاد بجاف

 دقو لجو نع هللا دنج برح كناوعال الو كل ةقاط الو يرت تلزالو
 تبلطو هتحيصنو هلوق لبشو كبدبح مون ص مأدلو رخاتلا دع نأ تركذ

 را ملستلا كدصقودللا ىلا تدم كلا له اذ م ىلعف كا هلاسرا



 ىباحصأ نا ثرحب كرثلا حالسّللا ضبمل تدرأ ول ىلا ترشبو مهنيخابجو

 || ةداهشلا ياعصأ لانب ناهللا نم اتيفوت ترتخا ينكلو نولتقي الو مهنولتقي

 لوسرب ءادتقاو هللا باتك يف ام هللا دنع ةناكللا ميظع اولانيل هللا ىف نولمو

 || اذه تبتك ةدايز اذه اودمتعتلو مّتملع 6 هناصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 مل مالسلاو يتخ

 ْ يندم نودرغ نيب تلدوبت يتلا يتلارابخالار كذ

 صرع دقوهنو ربط عوضا لاوهل مياستلا ىلا نودرغ ء وعدل يدميملا تف

 || ىلا حوزالاب نييرصملا نم هعم نمو هل حمس هنا اهم تاحارتقا ةلج هيلع

 || اودؤي ناو فام الامرعأتم نم اول. النا طرش ىلع موطرخلا كرتو رعم

 ْ رصم دودح ىلا مبلمحت ىتلا لامجا ةرجأ

 | حمسي كلذ ريظن يفو ةنيدملا هملسب نا نودرغ ىلع ةرم يدبللا حرتقاو
 : طرش الو ديف نود. هدالب ىلا ةدوعلاب هل

 هن ءا انايسالا ارضنلا ىف عام دالك ىدبملا ىلا لسرب نودرُع نك 0

 ْ هينج فلا نب رشعب هنم هدفت ةكلملا ةلالج ةموكح نا هل لوس ابضعل فو

 ش٠ ءادفلا نماثيش لوانّ نا ريغبهنطو ىلا باهذلابهل حملا هنأ يديملا ةيلع درف

 || هعامجا نا هل دكؤيو هدادمال زباكن الا م دقت هرب بتكلاضمإ يو :

 || ىلالشلا اغاب تسوي ين لصخ 5 مهتبلغو مهلتقب نقوم هناو ليحتسم مهباإ ٠
 ْ اشاب نكي وا

 1 مب هن نكي لو ةءزياكتالا هلا راج هنع تءطقنا دق نودرغ : ناآكو 1

 ىدبملا هل اءاسرب يتلا بتكلا نماالا ه رع انفع 0



 د مرا

 عل هللا كيع 0 يدجملا 5 - هالوم كنع ام قئاولا هللأ ىلا رمتمملا ديعلا ند

١ 3 1 
 ١ اوممحو اوملعا سعاصالاو راك الا نم مييلا مهن مع ا ثرمو 0 ديع 5

 ٠ أ ىزيكلا مهتدامسو هللا ىلا قاحلا ةوعدلالا مالا اذه امئاق تسل ىا يبابحأ

 0 طابسض نم هللا جرف مظعملا م ركشلا نا لي لف و تا رسل لوط بمآ

 1 داشراو حالفلاو حالصلا ع يتاالدو ةرخالا ةدارإو هللا كدع ا باطلا ف

 ُ دودحولا ديسأن رشل نيذلا انياعصأو العلا نم م دو مركلا مزح دقفانل ملس

 . || لاثي ةبتر ىباحصأ ىندأو مهيلع هللا ناوضر هباعصاك مهاب لسو هيلع للا لبص

 || لهال ةبافك هتركذ اهذو يلاعت هللا دنع ىتاليجلا رداقلا دبع خيشلا ماقم

 م مجلس ناف لب وطتلا ىف ةدماف الف اساس يتاراذنا مكتنلب دق هنا نظأو ةبانملا

 || دنع مهل نيذلا نيمركملا باعصالا نم متكو مكيلع انيضرو مكانوفع دّتف

 .. || يدلل ىنف ريخ لكانم مكلينالا ايف اونظت الف ةيدبالا ةناكللا نسح هلا
 نا ةماخفلاو ةماركلاب اورشباف 0 هيلع هللا ىلص م كيبن ةفياخ رظدثملا

 يري ىقدصي ل نعد نا نابحا مكدنعامولعم 00 يبومتعبتاو يل م 0

 ميرو ضرالا عيمج كلع دوعوم 1 دشأ ةرخآإلا باذماو اسدلا ىف بعل

 || ىدنع تممتجاو غلبملا اذه تنلب نا ىلا ةلدقلاو فعضلا لاح ىف يترصن

 لازنلا رحبو روفرادو ضيبالاو سكملاو يلال_ثلا دلوو كب دشار ةحاسأ



 هي مرد ف

 ش٠ ةنيدملا ىلا رخاوبلا تداعو نيتق هلام حن ةراشخ عن نانرد مأ ىلا

 |١ ةيماح ةلاكأ فتررثللا ةساط ىلا نودرذ تمفار راهنلا فصتنم يفو

 || يدبللب اوم نيذلا دونجلا كئلوأ م لشفلا بيس نا انمم ف اضيأ نامرد مأ

 || بتكف يدبمالةيماملا لد نا اشاب هللا جرف دنقلا ىلا هرصأ نودرغ ردصاف
 أ( نكلو ةيماملا ناكرأ نامأو هناماب هيف حرص باتكب هباجاف نامالا هلاسن هيلا

 ظ لاومالان رم هنأيخام ىلع لدتل طايسلاب اهترضو ةيماللا باذع لب ه ' فو م

 ها برش يذلا نوح ؟ ةئس 3 روش نم ريخالا مدي فو ش

 تح ند دا 8 انو قى ةثاش نم ريك ددع 1 يدب ما بكر مياسنلل

 لع 0 ساحو هسرف نع مه 1 5 طامضلا 1 ةيماطاوسيلا

 ْ دنا ماد_:موق أشا هللا جرف نيعو سلا نم ارش م مدقو ضرالا

 || اشايهللا جر نا ىف ا ةنداهألا دياق هح'ء ىلا نادم ىلا همذو هداوق ن

 ْ تاياللا ةعقاو مو انحوب شأ حالا ىع ءا لتف 01 اذه

 أ نكي ملو ىارسلا ة-سارم أطياض ناكو ءاوالا ةبتر همابأ ىتح نودرمن

 ذدنم هقرعل هللا 2 رنناىتالاىدمملا باتك ىو نمربظلو هتناماب أسام4.يلست

 هنيشل اسمأ بكترب مو هنأبجاو يف رصق ل هناف لاح لك لعو « انآ دةري زج نك

 باتكلا روت مالا ٠شاو اردلا نإ 6 0 00 .ل هنأ 5

 # مخول و محرلا هللا مس 3

 دعنو مياستلا عم هلاو دم انحش لع ةالسلاو ميركلا يلاولا هلل دبجلا



 مرح

 ةعاب ىلع اوطستو ةندملا يف ثبت تاباصع اوفلأو مهطابض ىلع اودرمت مهنم

 تعد بابسالا هذهو تاوقالا نم عيبلل هلوضرعي ام فطتخو تاوقألا

 ضرع امبم توقلا نم ممدنعام ىلع ظافتحالا ىلا امتارسو ةندملا ناكس

 ظهابلا نْدلا نم مهيلع نورتشملا |

 نامرد مآ ةطقن طوقسرك ن
 اه راصح ىمأ نم ناك امو اهب اع ىدمهملا موجه رك ذانل 8 دق

 توقكلانامرد أ ة.هأح تدئف “١ 37 سلو لا - روش رخاو فو

 ”/ مول ةحببص ف هتمفارأ لودرغ يناعدتساف املع راصحلا ة طو تدتشاو ْ

 ةراشالابةيماملا عم ةلاكملل نامرد أ ةطقن ها نرقملا باطلا لوالا عسر ظ

 تدكقف ةيماخلا نا انملعف ةراشالا لدا تاعاس عضل انثكمو اهللا هتقفارف |

 اذا امع انل حضوي نا اشاب هللا جرف اهنادنموق انلأسف عيباسأ ةثالث ذنم توقلا |

 ىأرلا رتسا ىتلا رخاوب ثالثلاب قاحالاو قدنملا نم جورألا ىلع ارداق ناك
 لكفال.:اب نودرغ هرصاف كلذ ىلع رداق هناب باجاف دخلا يف هل اهذافنا ىلع ||

 اهلمح رذمت ىلا تالقثللا ||
 ثالثلا دادعال ةبهالا انذخأ كانهو ةيرادمكسللا ىارس ىلا اندع مْ

 اورف دوسلا دونملا نمةنالثنأ رّدقو ةبهالايفنام ردمأ ةيماحتبذخأو رخاو ||

 حاب ص ُِق رخاوبلا ا ة.ءاللا نا ةورتخا ىدمملاب ا وفططو قدنألا نم ْ ٠

 نينيك امل اوعضوف امل ظقيتلاب هداوق يصواف موطرملا ىلل ادخو دنلا |

 قدنحلاو ملا نيد ْ

 اهياع جرف نامرد مأ ءىطاش ىلا رخاوبلا تلصو دنلا ةحببص ينو
1 

 4 او مبا ا سس ا ا بر
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 م« مر

 ةيماملا نم يدنج رئصأ هاساقام ةعاجما ملأ نم نودرغ ىساق دقو

 لغتنا رام ىتلا ىلا طيش هناف ةنبدملا ناكس ندا سف رمخا وأ

 بيبطلا ىلءاج مو تاذ يفو هنايحن ىد ودك ىدعم كبلات كيضا ىتح

 لوانت ىلع نودرغ ةموادم ناب ىنربخاو ةيماملا سيبط ىنانويلا كادويسكا

 ءاذغ كرادت نم دد الو ريبك رطخ ىلع نالا هن ناو ابن دي الر امج

 جوز وأ ةجاجد ىلع ةئالث وأ نيمو. لك دعب هل لصحتأ تنكف هل ديج

 ظ نسلا يف نءاطلا مالا نم
 أيش مطي مل ناكو قرما نمم ايش هل اومدق دقو ةرص هيلع تلخدو

 | هيلع تحملاف الياقالا قرملا نم لوائنس لف ةعاس نبرشعو عيرأ ني

 |( ليم الو لاب: أن ا متتماف هتيذغتب موقت ةس 7 لواتتف

 || هللاو "يلع بجاولا تامف يتناو ًاعوج نونو ىدونج مادام ماعط ىلا يضن[أ '

 ءاشام لعش ||

 نك الابر نيثالث أب اي ابل ومس ىتح ةنيدلا ىف تول راسا اج ظ 31

 || نع تالاير ةسمحو ظامسقبلا نم ةقالا نك تالابر ةرششعو ةلغلا نم ةليكلا || ٠

 || ةءوكسلاوةيلهالا رجلا نوحذي ناكسلا ضمن ناكو ىرتبلا محالا نم ةقالا || ٠
 ْ كلذ بكتري نميقامت

 | ةنوزنم لالثلاو شيملانم دهر يف اوناك ةنسدملا نكس نمابتك نإ

 || شيتفت ةموكملا تمزتلا يت- ضرالا نطبب اهمافخا يف نوذلابنمثو مدنع || ]
 ْ هذه نم نوصذت اوناكف مدنع دجوت ىتلا لالغلا موتمسأةم و مههزانم ض

 ْ توتتلا ىلا مبرارطضاو ممالثأع ةرثكب راذعالا نودسو ةرطاشملا

 ا ريثكو يدسملاب اوَدْللَو دونجلا رثك ا رفو دونملا ماظن لتخا دقو اذه

 ناد وسلا « 59 »



 اذ 1

 هوا اسلاك هلل 8 8
 لاملا تبل ان ارا هلأ ىشاعتلا م اا "ذى

 فلا نيثالث وي ' غلبت ا نزال ل م١ لال_ءلا ناد 1

 0 طامسقبلا ل رم الو تاقأ عبس ىدنح ل 5 بار ناكو بدرأ

 ةزنا ٠م طبرا رف

 ا 0 0000 را را .احأ نأ ىح .احوبو

 نم ًاريثك نا ىت 1 ةهعل ضع 0 ةفدملا ىف ةعاجلا تقم

 0 )ةمسا تان قرو ريغ مك توقال اورأ صو مهفارطأ تمروب -:ناكملا

 0 اطول غمصلا ن ل ةمعأ اهلا توق راصو هنومءألو هنو طل اوناك ( ةنفعلا

 لابس الا, نواصي فانصالا هده نواتش 1 نادهوش دقو لخنلا راج

 3 اصلا ناقريلا ض ص مح صا اسعأ هب كيس طا عا ماع وخو لع ربظلو

 كرلا ضارعا اهيقمل م أ ةنذل؛ هدم ف هم: د مماوَق صقاند

 ليف فيعيلا داو امص نا را صح 4 هأننأ .ارام بنام نمو

 85 لو دادلا 2 م 0 لا رح مم ل نوداطصل اوناك راصملا

 مفاد 1 ل قدانيلا ة هةعفعل نم تدرف 0 ماك كايسألا دو>و عطقلا راصملا

 روبش ةعبراب موطرحلا طوس لبق اهب ىذغتي ةكمس ىهنشا نودرغ نأ يتح
 1 اماعلوصحلا رسم مف

 ةثبدملا 7 يضارا ناف موطرأا ءىطاوش عدا الا نا مو

 ةراصملا نإبإ ينو ةبك افلاو لوقبلا ن هانا رة ! موق 1

 ةسهكافلا راجشأ تلبذو لوقبلا نم ءىث اهف تبني مو اهتاعورزص

 | 0 ا ا او ومع تقالتو|



 وكب منزلي

 1 اودبعأ يلا ريداعملا نعم َّى أم اودروب / راجتلا صعل ناكو لنلا كاملا

 || لوصو لق ةيراذمكحلا الكونت ىدلا اش ير 00- متتغاف ابعد

 لس 0 قشاو راحت || كيلو 1 ىعدتساو ةصرفلا ءاده 09- طرخلا يللا ن لودرغ

 لما وهو رون نما هللاةو دوو ةقأ 1ك ىف ضرف فص نع يش زوالا

 0 هه دأب 0 يتلا م 0 0 000 3 1

 ْ طامسبلانمةقا ا ا 0

 01 هنن 0 ةسخ وح يا شورتلا نم فصنو نويلعاب# ردع

 فلتب مو موطرخا نع ةيمأللا لج مل ثيح هرظنني ناك ام فالخم ثداوملا
 رافدلا ىفام نا 1 نودرغ ناكو راصملا:اداو ةريملاو ةريخذلا نم اهفام

 || بيرال حي طامسقبلا نم نزاخلا ينام ةيأ ريدة نع ةيمسرلا قاروالاو

 اساحم لكشو تاوقالا ا ل ضبقو نزاخلا ىفام غارفربخ ناعأ يتح هيف[ ظ

 || ةبايكلا كلت بكت نا هل رهظونيفظوملاونايعالا نم اصخش نيسمخ نمأ| '

 (| ىلع ممص لودرغ نأ صعالا ىبهتاو ةيرادمكملا ليكو اشاب ىرس نيسح وه

 |١ كلذزوكيال هنا يهدو مثالا نم هفرتقا ام ىلع : أديل ريصم نم هئاعدتسا

 || تناكو نادوسلاو رسم نيب تالساوملا عوجرو يدبملا ةروث دامحا دعب الا

 أ| ىلا لاير فالا ةعبسو بلتلا د ىلا لاير فلأن يسخو ةئام تمفد ةموكملا

 (| بدوألا رمس ةرذلا فغييع يم الكاع الل د ايوا ميهاربا رونلا

 1 هليكووملادبعو اهعم لتقو لارنملا ةلج عم باتلا دمح رفاسف تاالابر ةمئرأ

 | هباف ىواش رجلا ميهاربإ ازال ان .لعشب لف موطر نرخ نال

 موطراراصح ىف ميعم كرتشاو ىدبملا قاوعا ىلا مشل وهيل لاما لاتعأ



 يدرب

 ةمتملايارخاوبلالاسرارد د

 ةنام ةيراخبلا هتوق غلبلام اهنم رخاوب عسن ومن موطرحلا يف ناك
 انامح 3 رع و

 تءضووذالوفلا نم متاصيرخاوبلا هذه تنصح راصملا ا

 تافودتملا نماماقول ةءرتالاب ةءولمم قيدانص اهفارطاب

 000189 ساخلا ىرصلا ةاولل اذناق اشاب صن دم ةداعس ناكو

 000 الا لاةكلمو ى.هفلخو ةنراا رخاوللل (نادتموق نيعو هاوللا ةنتر
 لالش أمم داعو ا يلا رخاونلا اشأب يحصل در راسو ىواسنهلا كب

 مدس 6م ةيماخلا ءاذمل

 داو كومتلا يلا رخاوللا نودررغ لسراضامختالا ف لينلا دخا الو

 ةيزيلكتالا ةلملا رابخا منش روهش ةعضن ةمتملا يف رخاوبلا تدكامو

 زيكنالا اهارب نا لبق موطرخلا طم ىح 7 رع هلل هر ددرتدو

 موطرخلا يف عامنا رك
 أ وحن ةموكملا تدعأ نافدروك يلا ةبهاذ سكيه لارنلا ةلمح تناك ال

 راحتلا نم ةعاج يل! اهديروت تدبعو اهماذغل طامسّتبلا نم ةقأ ىويلم

 ظ ةءرمصم شورت ةئالث ةقالا نمت نوكي نا ىلع مهعم تتنناو

 ” ]املا مآلا ةيودخلا ةموكللا تردصأو ةلجلا هذه تحصد الو
 | ناك تالّدثلا فالتاو ةيماملا نم موطرخلا ءالخاو نادوسلا كرتب يضاقلا

 | ةممط هعدشو هفالثأ نمد ديال ةرملا نم ردملا ادله لثم نا يودبلا نم
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 ةدييفتي يقسو

 نرم اورتقا ىتح مورئأتف ماظنناب اورقبقت نبذلا دونملا ىلع شيواردلا |
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 فيرجا ةعقاو
 ْ يدنج كلا غلاب ةلم نودرغ دفنا 1.7 ةنس ا عبد روش 9

 || ىدستقا ناملس ىئابكبلا ةدايق تح قزوبشابلا نم قجانص ةملرآو ىلا

 ْ نم اوبرثقا اذا يت> فيرملا يف رونلا نب هللا دبع يناوط ىلع اومجهف راشنلا

 أهلي تق ةياصو قيال دجأ السا كمت رن ا

 || راكتو مرارفل عيرملا نكر لشاو اورفث قزوبشابلادونج ىلع نيملا ىلوتساو

 أأ رخو رارفلا يلا هترطضاو ودملا ىلع هتافوذقم تبصنا يذلا ماكحتسالا

 ] ليتق ىئام ةمقاولا هدمه ىف دواللا

 || رونلا نب هللا دبعو .هتايح ىلع تضق ةصاصرب روثلا نهللا دبع بيصأو

 اا دعاسأ ةريج نم ناكو هاوعد لظىدرلا باص (نيبرشا) لس 0
 ||  ةفوكلا تف موب اديرشتومي هنا « ريدق»يف هنعلاق يتح هداوقربك أو

 || (فيرجلا )مسا نا هيف لاق اروشنم بنتك هلتمربخ يديلا رسال

 || هل لاق 00 ع هللا ىلص ىنلا نا لاق مث ةفوكلا ةميدقلا بتكلا ضعن ىف
 ْن م 0 ىف نم مهف هيلع هللا اودهاعام اوقدص لاجر نيئمؤملا نم

 رظنن يذلاو رونلا نب هللا دبع وه هبحت ىشَق يذلاف اليدبت اولدب امو رظتن

 0 وجحنلا نمحرلا دبع وه

 || ةمقا ولاهذه نء فات ال يموجنلادلو نيبو ةيءالا نيب يرخ ًمئاق وتشمل

 اهدارارع انيربضأ 23
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 عمتج يتلا (نرقملا) ةطش ةلايف ضيبالا لينلاب هافرط لصت علرص قدنخ

 أعنا مث يبرشلا ءيطاشلا ىف موطرملا ءازاب ضيبالاو قرزالا نالدنلا اهدنع

 ضفخنم هلوح امو عفن ليم تراكم ف قيد ١ لخاد ندد هب ولالا دحأ

 عيطتسل ثيح ريغصلا قدما ىلا ههايم لصت ليثلا عافترا نابا ينو

 لا ةفاسع ع دعب لينلا ناف ضافخالا مايا فال هدنع وس للا نمسلا

 يرق رتم
 رو انارو لقعملا اذه مقوم هبحتأ موطرخلا نودرغ لصو الو

 هيف عضو يباوطو اجا ربأ هيف داشف برغلا ةهج نم ةنيدلا ظفلل هدوجو

 نم مهفسصل نييماظنلا نم ىدنج ةناعل 0 ىلا زارطلا نم عفادم ةنالث

 نيبرصملا نم رخالا فصنلاو نيئادوسلا

 ةطقن لعدلك هشيجن يدبملامجه ٠ ؟ ةئسما ركام رحم ربش فصتنم فو

 ةعضن ةراسخم رمبمتلا ىلا هنرطسضا ةيماح نازينب دونملا هتلباقف نامرد ما

 مطقوريبكلا قدنألا ىلع ىلوتساو ريذصلا قدنحلاب ططاحأف ةئاناقم نم فال

 ضي.الا لينلا ةفض ىلع ةباط نيرشع ون داشو ةطقنلا نيبو هنبب كالسالا

 ف ع امتافوذقم ثناكف يلمجلاو زويلرتلاو بوركلا عفادم اهيلع عضو

 ةريزج ىف داشو ىباوطلا هده ءازا ( نردملا ) يف ةباط نودرغ داشف ةئيدملا

 نامرد ما يباوط ةلابق ةباط اضيأ « ىتوت

 ؛م.؟ ةنس لوالا عيبر رش 0-0 وأ لانا مآ رصداحم ىدبملاثكمو

 هل اهميلسل ربخ ىتايسو
 اح

 2 تر عج وحس



 4 مارد

 ْ هدانا 7 دمف 0 0 هللا لع لاد كمع ىنا مولعملا نمو.ريصملا هيلآو ْ

 ْ نيد ءدذكلا 0 و نينمؤملل ح ر هللا ُك ربظأ كو و يزخأ 8 م ا

 ٍ ةلفغلا ىتميلاف هذيعو ند ا هدننع أمف عتبضرو هللا 00 "نك د اطدقو ا

 ا مكب ,وأَق لك نا مكلا نأ 1 ةوادعلاب م الوم ةرارابم 0 لاو فيوستلاو ٍْ

 ْ دلو رشلا 2 فرصلو ريخلا مكل باجنو مكترخأ قف مكعشب ام ىلا ْ

 ا يذلا مكقلاخ نع مكر ظن نوفرصلو زيلكنالا دنع جرفلاو ةدحنلا نوصرا ْ

 ِ ةفعاضم فاعضاو ثريغو زءاكنالا افزيزءلاىوقلاوهو مكماوقو مكروما هاك ا

 || امو.سممتو نبل لك ايينك ضو نع نعي ىلا هللا ةوردقا نحذ ءيشلا]

 || مكذخاؤأ ال ىناف رك ذام ممهف ثيحو.بيجلا بيرقلاللا دنع نم الا ثوذلا |

 | نيعاراا م اور مكل هللا رفذي مويلا مكيله بيرثت الومكنم تافام ىلع |

 || نورمثت المت أوةتنب باذملا مكيتأ ذا لق قف هلازيلسار مكبر ىلا اوييناف |!

 ْ هتياغو ىغماهف جرح م كيلع سلو هلل ديعلا نامأو هلو درو هللا نا ,كيلعو ْ

 1 حالفلا قيرط ىلا ايه مث 3 ايهايبف. مدنو ب بطع فلاخ نمو. ل 0 نا

 : نورظانم اناف مكيلع لص ءي ند ا الو حانملا صضق ل دو حاجنلاو

 ْ مكيلع ماس 01 انتانآب لونمؤد نيذلا ل اذاو 0 ناك هلوق مكيف ْ

 || هدم نم بان من ةلاهجلا ءوس مكنم ل نم هنا ةمحرلا هسفن ىلع مكب رخل

 : هأ 0 روفغهناف حلصاو .:

 قابل مأ يلع يي دهلا مو

 ١ انش تصد نامرد ما ف ةركسعم سكيه لارنملا ةلح ترك 1



 7 1 و

 ضيبالا رملا يف هب حبسو سوساملا اذه هلعتحا قيربا لك ىلع حيفص ءانا يف ظ

 ءيطاشلا ةسارحب نوموي سارحال ثيح ةئيدملا ءيطاش يلا لصو تح

 عنم قياضملا ىف ٌطقفري زانلا تعضو امئاو هعاسنال ضيبالا لينلا ىتهج نم||

 ةئددملا يلا لوصولا نم ةيعارشلا وا ةيراخبلا نفسلا |

 9 لزانملاو ةقزالاو تاقرطلايف أاهضع قلاو بتكلا سوساجلا عزوو

 نمو هيلع ضبقلا رس لو ءاج ثيح نم امجار لْمَق ىتح ةنبدملا ىف يقتخا ||

 عطقلا و ضيبالاو قرزالانيلينلاءيطاوش ىف سسسع عطول نود سغ ىل سما 5 ِْ

 ناكو ىددهملا سيساوج نم 1 ريثك سسعلا طبضو ةنداللا هذه لثم عوقو ||

 روك ذملا باتكلا ةروص يهاهو مقام حيمس الو مهتالطاب ىصأب نودرغأ|
 تاروشنملا باتك نع الن ||

 < ميحرلا نزلا هللا مدل ٍِك

 دعبو ميلستلا عم هلآو دم انديس ىلع ةالصلاو يركلا يلاولا ّلدملا |

 موطرخلا يلاهأ ةفاك ىلا هللا دبع نب ىدسملا دمج هللا ىلا رقتفملا دبعلا نف |

 نم ىده .هابعلا نم ينغ ىلاعَت هللا نا مكفرعت نيما باوسلا ىلا هللا مهاده ||

 نمو ىدتمملا وهف هللا دهم نمو ءاشل نء لضيو . داشرلا قيرط ىلا ءاشنأ|

 ةاجن اندراو حئاصنلا انم ترركت ام لاط دز الشرع الو هلدجح نلف لاح ١

 نم فلاخو هتداعسللا دارأ نم هللا يلا باناف هللا قرط مهكولسو هللا دابع

 هلل وأ دايقنالا مدسع ىلا ىعادلاام ىردأ الف هرصب يمعأو هءصاف للا لذخ |
 وع لب الك . هتدارا ىف عزانم هل مأ ايد هلمجي نييف مريشتس ءاكرش ||

 بدالا دح ىلعهعم فوقولا ةريصب يذ لك ىلع بجيف ءاش امل لعافلا رداقلا |

 تاباقتلا هدس ذا هلل مالا لسن ناو هسفن نم هل دو>و ال ريغ ىلا تفتلب الو |

 ظ)5ظ0001 1“



 رييكلا ليكجاب ( 1 ببرو حتفو هللا ن م رممأ ةلج قدع ثأر ةدكتلا هده ف :

 46م

 لع كاطع لا .نأب هتريسشلا يا » هلوش ىشياعتلا ساجإو نيطال كارل
 ناكو « رامغلا هذه نم ىتاكنلع ىنكال يدبملاو كناو ناسنا لك هراصلا 5_7

 يشداعتلا هللا ديعل اعدو تقدص نيطالسل لاَقفا رع ضل أشاب نيسح 0

 هرابخأ ىلع هركشو نيطالس يلا تفتلاو ىشداعتلا هللا دبع رسف ءاّمبلا لوطب ||

 فوقولاو لجرلا روغ ربسيف دي ناب هاسسوأو رئامغلا ىلع هعالطا ىصاب نيابأ| ٠
 سمأ نطاب ىلع| ٠

 لاف ى ةداعتلل مجرب نيطالسو ةنوأسل رفلاب نيطالس ماكي ناب قفطو .

 نييواسارفلا قظو< للك كلذكو نيمادوسلا 1 ىنس ةناذكح 0 يأ ْ

 تاتحاىتلا ةيزياكت الا ةمالا ضغبتةبواسنر فلا ةمالا ناو نيينادوساا نوب< |

 مكيلع ضرىعال تدنأ دقو موطرخلا لأ املا>و 0 لودرغ تلصراو س«م ||

 يذلا قع ل نب ىثدأعت ل مّدقناب صالا يهنناو وق ةدعاسمو ىن دعاسم :

 ةيسوفيتلا يماب يفوت ىتح اشاب نيطالس لزنع هاّمأو هتدعاسم لوبق ضفر

 نامرد ما يلا يدهملا لوصورك ذ
 لسرا ةفنرشنا ةرحطا نم “١ < ةئس حاتتفا مارألا رع رب لئاوا ْى

 موط راح تشب هرشب ل 4. يلع هللأ لص ين لانا 4 ف لاق اروشنم هعاساىلا يدب 1 ١

 نيدتاو ةئامم الثو اهلا غل

 ' (حيتفلا ) هش ناكم كو :ءماعلا هركس عم 8 نامرد ما نمبرتقا الو ١

 و2 اسوساح لسسراو نامرد "5 لقعم ني لانا هرّدع 7 دعل ىلع 2

 تكلا عضوو هل ميا || ىلا موطرأا لها : وعدن تاق || كسول عض يلا 1 11 ءدياتاتك م فش ل1 1

0 
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 فضفر لا

 تفحز مويلا كلذ نءوابحتش هرّسل و ةيماللا نم أمف نم لع زوفلاب هدعوو

 نافدرول نيب يتأ ةالفلا مطق يتحوه راسو موطرألا ىلع مردلا ليسك هشويج
 لينلا نم لايما ةعضب ةفاسم ىلع ( ةاش ) ةيرق ىف ركسعو ضيالا لينلاو

 : موطرخلا نم لحا ص ناع 5 ريمسم لعو ضيبالا

 ةعاولا مسبب تشف لتاقم فلآ ةئاتس ءاهز تناكف هشويج [مأ

 لابسالاو ىردجلاك ضارمالاو
 ةرخالا رادلاف مثلا 0 داهملا ل مو انلا لع تاروثشثنملا ل

 يلف هلع تل نم 5 رادهاب ىففو شعلا فاكشو سعتلا نم هن وسام ا

 دئادشلا نعمثرلاب هنانب نم هل عوطأ اوناك ثيحت هعم اوراسو هيلاطم سانلا

 يدها يلع يواسنرفلا نيابر فيلو أ دوفو
 مداق اريفس نا هغلب ةاشيلا دهرلا نم ةالفلا ىف ارئاس ىدبملا ناك امن

 لاقو اسر فر وطاربما هنأ ليش ىح ةربكم هرامخا تءاحدقو اسلرف نم هيلا

 انروتكشكللا ةلذاس ركل لا نو

 ةعف ىع ةح نجل كك كرو ىساعتلا هللا كاع ماما نا 11 املو

 يف امل همالك مهفب لف ةيبرعلاب يشبامتلا عم ملكتي ذخأ شيواردلاك ةمامعو

 | كتغلت هعم ماك ئابل لاقو اشاب نيطالس ىعدتساف ةمجعلا ٌةدَمَح نم هناسل

 ١ ظ هل لاَقف وسن رفلا فرمتأ هل لاقو ي زياكلا هنا هنم انظ ةيزياكنالاب هاي

 ا ْ اههرهتاو ىثياعتلا هللا دبع باتراف همساب هفرعو هيف تنأ اهف ملكت نيطالس

 فياطضنقل هس ست ميسا

 0| خسط/ط/ طصط|ى يي | سطس سس بسب بسبب يي يبث

 م
1 

 (َإ
: 

1 
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 هي ماه و

 أ هتلمو ال سيقلب مالسلا الع دواد نب نايلس لاق اك الا كل لوقتال
 ] لو> رش فت عشدم ملأ 1 2 هللا ىنانأأ اف لاع نودعاد ا . له

 || « نورغاص مثو ةلذا امممهجرخناو | وام 3 لبق ال دونجم مهن :انلف ملا عجرا

 ةبافلا يف اوركسعو ديبعلا خيشلا دالوأ ةءاجج نم نومزوملا عجارتو

 اهعراوشو ةئيدملا لزانمىلا لصت مهتافوْذَممتناكف سيراتملا اورفتحاو اوناك 6

 ئ موب لك ىف مهم اريثك تيعو ناكسااب ررذلا قحلتو
 وهوهمالسدمح همسا لجر ى وجنلا نبا عم نيذلا ةيجب وطلا نيد ناكو

 || بوص يموجنلا نتحرلا دبعهل لاَمف سكه لارنملا ةحبذم نماوجت نيذلا نم

 | نودرم ,ىارس يلاو مؤامرخلا دسم ةرانم ىلا تارك مفدم لبانق
 ا لاَعَف مفدملا اذهتافوذّمم لوصول دودحلا نع ةديع ةفاسماهذه نابهل رذتعاف

 | هباوج ناكف صقانلا مامتا لفكت يديملا ةكربو مفدملا بوص شيواردلا ضعب

 || برضب ىمأ يذلا يوجنلا نبأ يلا هوكشو هيلع اومن آدبأ لاكتالاب

 1 تناك يتلا 4 4 كل ف تافودملا ل لومرب ا ةي< وطلا لخأو تاق هفاع

 3 ! اهايلا لك هءارو ىذلا طوةسلاو ةبلنلاب سحنو قيسضلا ةدايزب موب لك رعشت
| 

 ٍإ
 أ لامآلا باو. تدسشاو هدرطرذعتملا نمراصوودملا مادقا تتببو بئاصللاو

1 
 هيوم نمو نود رغ هوجو ف

 موطرخما يلا دهرلا يدهلا ةرداغمر كذ
 0 د نرش لئاوأ رسال ناك رادلا لبج ةراحيف يدلل لشفال

 نم مو.لوأ ىف ىف ةدايعلل فاكتعالا ىونب هنا ن ناعأ هنرجش 1 ةئساأ[

 0 ةالصل الا فاكتعالا نم جرخ الف ناضمر ليش ند خلا
 0 وينو كن يف حر نير كي اريج ف شل ودرب

0 ! 



00107 
 0 00 م

 مم ءاف ضيالا لو 4 4-يه> نم ودملا سراتم لاق ى اا ةءأ املا امو

 0 مادخموؤو قزوبشابلا نم دو*> صعءلو ىرشللا لم ف ءاوللا ن م ةفلؤم

 اشاب ىعصن دمج ءاوللا |

 ةلج هب طيح حفصملا ديدللا نم جرب هيلع ريبك باب ب باقلا ةطقن يفو

 ىلع ازارطلا نهو تاور زارط نم 0 اهلعو تاوط /

 27300100 7 27207 1 نان” 133115 7-2173:

 ١ يلاها لل يكف ةءدغالا هل مدع نم هن رط ُِف ىوجنلا د4 0 5

 يوجنلا نا دونجا لع للا 03 0 غنا م دق ا ةءاجالا |

 اورحه موطر | ىلاوح ىلا يرملا يلاهأ نأ بيس هدد 0 ةعاجم ف ةءقاوأ|

 ( ل كلذلوابف اولغوأو تاولفلاب اودصتعاو نيب رصملا تاراغ ن نم افوخ متارق |

 ناو هبوق لايح نييرصملا تاوق محل فعضيو مثارق ىلا ةدوعلا ىلا موعدي

 ةتلتاقم شطب نماهب لحام مسمْنيعأب نوري فوس موطرملا يف يتلا ةيماملا

 هشدجو يوجنلا ن ؛ا زاص نيح دعلو مارق ىلا نوعجارتب نول_هالا ذخأف

 موحللا و بوبا نم هب نونأتقام ىلعزولصحم

 نودرغ لسرأ هشيجو يموجنلا نبا ىلع ةعاجلا دادتشا نوضُع ىفو

 ففجلازيخلا نم ذآ ها يع رأ 7 ونلا هللادبعو ييوجنلا مسرب اباتك

 قونيحللا نم ةعونصملا مجللا نمىرخا ةبدهوا لةءده ةفصب ( طامسقبلا )

 1 منا ع م انلتقو انراصأ امج ايكنا امل لاق ثيح امهم ا باتكلا

 ةيدحهلا هذهو ءاذنلا اذه اكل ت ةلمرأ (كيلع اقافشاف توّقلا ىلا ةجاحلا ةداهن

 1 ينأرام ةجابدل دعل هيف ءاج زيجو باتكي هيلع ادرف

 )11111010 ]ؤز ز] ] ] ] ] ز | ]| | | 9 | 0| 0| 00001 | 1

 همام دف دا
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 و مسا
 َس

 فوردسلاو تارملا مهلح ح21 املأ ناتيلا لع و را شد نافدروك نما
 جي ج7 جل تا ات ع

1 
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 ١ ج7 ةوحمتتا
 أ ةحاس الاب نيحاسم / داهألا ديبعلا نم كول | ه رع وحن هءفادعو قدور |

 ا ْ 5 . ١

 ظ موطرألا بونج يف عيباسأ ةمض ككو نر الان ع ا
 ١ يذ رخآ وأ يفو ةيقرشلا ىلا ةيرغلا ةفضلا نم و علا زايتحاب اا تشم | 0 0 17 تح 177711:

 ةنس ة>لا ١.١ هلك الكلا هير دنع هركسشم عضوو فيرملا يللا لك

 ماكحتسا نم ط_..ولا ةطّش هاجبو ضيالاو قرزالا نيلينلا نيب ةطسوتملا

 نع كفن ال تناك يتلا رخاوبلا تافوُدَمم نع ايئان ركسعأا نوكيل موطرملا

 ا ىوْفا نم ت6 ادهدك 6 ىفو م-محار قالقاو شرواردلا عفاوم ةحشو ان

 || ةجرقىأ مدئاقو شيواردلا ةعزه ىلع اشاب ىلع دمت تدعاس ىتلا بابسالا

 | اهلع دازو فيرملا يباوط حاصأو تاركسعم ثالث يلا هدنج مسقو
 | يلوو ( ناقرفلا ) ةبرق ىف ىباوط داشو رودذلا هللا دبع يلا اهنع عافدلاب دبعو

 ْ عافدلاب دهعو ضِيسالا لينلا نم برقلاب سيراتم رفتحاو هسفنب اهنع عافذلا

 ظ داوتلا دحأ يلا اهنع

 || قرزالا ليثلا ىلع ( ىرب ) ماك>تسا ءا زاب روئلا هللا دبع نوكيف كلذىلعو

 ؤ ىالاريملا هنادنموقو لوالا ىنادوسلا ءاوللا ةنيدملا ةيماح نم هنع عفادملا و

 ا
 ا

 | د ملا نادكَم وق رهم ةطونلا هذهو : وُط وذا ماكحتسا ند باقلا ةطق لايح
 ء

 ا

 ظ ناقرفلايباوطو . حالسلا تح يقرت ينادوس طباض وهوكب قارطب تيذي

 /| مدئاق ةرما تحن امل ةيذاحلا شيواردلا ىباوط نا 5 نيزلا اشاب جرف ماعلا

 دونج نم طيلخ ةطقنلا هذه يف عافدلاب ةماّقلا ةيماخلاو نمحرلا دبع ماعلا |

 ةنلدملا ناكس نيد رطل م ةعوطتمو نييمأظل ريغ كارئاو نيماظن |



 ا

 ىلا لميا هيسن وك لاقف ءاج ثيح نم عجريلل انعمءاقبلا ىف ابغار هيسنوك نكي

 مارك الاب هاقاتف نافدروك ىف يدسلا ىلا م21 لمقو رافكلا عم ةماقالا

 نيدبعو نيتيراج هادها ”ةعزت تفس وب دمت هاممو ءاطعلا هيلع قدغعاو

 أنرهش 3 ةيلع يرخأو هناعارع“ ريخلا دم يصوأو ريرب ىلا هداعاو نيتقانو

 0 هءايرورضل موقب
 فولو اريثك ائيش هنع هناركذم ىف تودرغ بتك دقو اذه

 ىار هنا ىستوك نع لاقب ام ةناغو ةرفشلا حاتفم ىدبملل مل نوكي نا

 ناو بزال ةيرض يدسلا ةضبق تحت نادوسلا عوقو نا هرظن رصق عم

 0 سبلو .نودرغ ءالو ىلع هَ 3 نم ةبقاع لسأ ررظلا اذ هروبظ

 ودعلا اهرصح نا لبق اهنم رف هنال هنم ةنايخ ناك هنا ريرب مياسل نع ليق ام

 ءاليتسا موبوىل نإ ديلارسأ ينقلو رصمولا راف وهو قبرطلا ينهيلع ضبقو

 رصم يلا اهرداغف نامرد مأ ىللع نيد رصملا

 موطرخما يلا يبوجنلا نمحر لا دبع لوصو
 باصأ ام اهنم لعو يدسمملا يلا ةجرق ىبا دم جاهلا بتك تلصو ال

 ءاضيبلاةبارلا ليكو يبوجنلا نمحرلا دبع بدت لشفلاو ةعزملا نم ةجرق ابأ

 عضخمو ريمآ لا نودس لتاثم تنلا وح ةنار لك عبي ةبار نوتس هعمو

 نورشع هعمو رونلا نب هللا دبع هيلا مضو ىوجنلا نمحرلا دبجل ريمالا اذه

 بوركلا نرم اقدم هاطعاو ىوجتلا نمحرلا دبع تايار لاثم ىلع ةدار

 نمر ادبع ةّقفا رم يف يغر نم لكل اماع انذا ردصأو ةيلبج مفادم تسو

 يموجنلا نمحرلا كيع راسف هوهفارإ نا طسوالا ناداونلا لئاق نم ى وحنلا

 .و

 ..عزتو 7



 لل شما همر ا لولا "0

 يلاطيالا ةيسبيل 0 ل ا

َ 
 ريرب ىلا ةراحي ف 1

 رايخالا هيلا عقارب ل هأقيتسا 1 ّس لودرغ دو لح ىدلو

 كلذ ىلا ةلاملا

 ريخا دمع ىلا 0 هتقاسو يدبملا ةوعد يف نلخد ىثاللا نم لئابق | '

 لخدو موطرْلا ىلا باتكلا لمحو ةئالمل رك هناحاف هيام رك نم هأر

 ميلستلاب حصنال تئج لاّمف هئيحم ببس نع ةيماملا طباض هلاسف م اورطرخل

 أ هلسرأت م راعرلا قااسضوف اة دكر ودل[ ل نا

 أ رصمب قوموطرملا نمهيكرام رجاه سكه لارثجلا ةل تكله انو

 || تعد نإ ةيناطيربلا ةلاكولا اهب يطاخيل ةرفشلا حيئاقم هملسو ماق رآلا

 ٍْ صضعل هملع تْض .هف ردم ىلا ةيسساو 1 ررر نعم رماد برتا امو

 ْ عم هلسراف لبقي مف مالسالا قانتعا هيلع ضرع هيدب نيب فقوأ الو
 || نيتدابشلاب قطنو هلبقف مالسالا هيلع ضرع ىذلا يديملا ىلا هولص 1 سارح

 ْ م لود ىلا هاعدام ههجو رونو يدبلا تامارك نم يارر هلا اعدم

 أ| نم أ ر هنا ىدبملل لاق تي> تاهرتلاو ءاهدلا يف ىدمملا ماما يلاغتو اند

 أ لج يدا هيلع ضرمف مالسالا هيلا ببحو هداؤف رهبام هتملط راونأ

 || امب هريخيو هل ميلستلاب نودرغ حصاد نا هنم باطو نودرغ ىلا هنم ةلاسر

 | 6 و طياضلا هتكساف يديملا ةلاسر نم هلمح ام هل درس دانا و ئذبملل

 ملاذا اهف لاق ةيقرب ةراشانودرغ لسراف قربلا ناسل ىلع هرمأ نودرغ غالبا



 ما

 موكحلاقيأو مكمل اذه ذيفن" فقوا نودرغ نأ الا هنيشاينوهءاقلاو هبتر

 مكححلا اذه ليطعتلة سام تناكيتلا لا و>الا فو رظلةاعا م هلمعو هتفيظو يف هيلع

 أأ| ول هدقف ربكت ةيماطلا تناك ىذلا طئاضلا اذه لثم دوجو نم ةدافتسالاو

 ببسلا نكت ]ا طئاضلا اذ_ه ةطاغ نافرصالا ناك امنركو مكحلا هيلع دفنا

 ىف ىرسأ راجتلا عوقو يف بسلا تناكلب تراويتس ليئولوكسلا باصأ اهف

 هدعاسول الا:همفد عاطتسال ناك تراويتس ةرخاب ب انانانو شوواردلا دب

 امهطساوب هنكمت ناكف نيقروزلا همم بحطصاونودرغ ةحيصن لبقو ردقلا

 هلمد دودحت قاحللا
 هيدل ناك يذلا قروزلا ىلع رحأو هعاتم نم فخام لمح ول هنا ىلع

 تناك ىتلا ةريزإلا كلت نم هلاجر ةيّ صالخ ىلا ةدوعلاو ةاجنلا عاطتسال

 عافدلاو ءاّبلا نوعيطتس هلاجر ناكو. همار نم لك هنعدرب ًايعيبط العم هل

 1017 دلل تلا لج ول لقد دودج نم ةدجنلا مهلا لمت ايو
 رومألا ف هعرسلو هسور مدع نم هان درسام كلذ ىلع دزو رملا عاق َّق

 لال ا راد كادر اذهب ادعو ةؤاققر هيلع اهضرع ةووشم لك هضفرو

 ىف عقب ملو لقد نم ددلا هءا بقروزلا ىلع هلاجر ىو ضان حف
 نورداغلا كتلوأ هل اهبصن ىتلا كارششالا

 ملا الا سابا امو تراوزتس ةلروأم نإ لصاللاو
 نايفط تحن عوقولا نم موطرملا ذاقناب لمأ لك يلع تنطق ثيح ةلابا ىلع
 هدوم مل ضام مزعو تراث نانجت موطرألا ىلا مدقتلا ىلع هتعجشو يدم
 ْ ْ هلل سمالاو هايضقام دفن و هللا



 رتل يمس هس تس فصل ري ل ا ا ل

 يا مدخ »

 هتاف , قلطاف يلاطيالا ولا هيف عف 2 0 2 ىح نحسلا يف هحز و احلا

 ا ْ 0 درا را

 7 نامرد مأب رخل له ندعس نعم نياسح نسح صالخ كعلو

 هجوز عم بورهللا يف عرش لت دلو سس لا ب7 رغب ى السكولا أاهرداغ ظ

 هوئحسف نيرودب 1 بلاخم نيب ل مقووهنباو هحوز عاب دم )أ! تسرك هنباو ْ

 ةموكملا راح لا 1 ماقأ ثثءح نامرد مابقأ >الاو ةاحنلا ىلا الايس 0 ا

 تاومالا دادع ْ هوءس> نيذلا هل-هأب عمتجاو سوم ه_ئطو ىلا داع مث ) أم

 نم ابنك اندك انو ةثدالا هبه هنع انور دقو قارعلا ناكر لوط 2 ||
 يدبمال تالصو ىلإ ليصافتلا ْ

 ةنانك يفممس رخآ تناكت راويتس ةثمبن امنمربظي ةصّقلا هذه نا ىلع

 هلَثُق ريخ هدنع مق و كلذلو م اجنلا هلالخ نم لمأب ناك لم رخو نودمغ

 لئاسرلاو .تكلا نم ريثك لعىدبملا فوقو ةلن نيطلا دازو ةباملا ائيساعت وم

 تاخالاب 'يتلا اهلاثمأ ىلع فوقولا هناف ناو ةبرعلا ةغللاب ةبوتكم تناك ىتلا

 قير 5 نا لرمافوختم ل لودرغ ناكو ةيزيلكنالاو ةيوسلرفلا :

 تناك ىلا تكتلا ينراانش ند اع دخل | ميتافمىلع ىدسولا علطأ

 علطاو ةيرملا ة ةغالاب تيك يل | نم مأ وهام وار الإ لزرع توح

 ىدبملا اهلع

 هناب نودرغ ربخأ موطرملا ىلا كب تمشح نامنع ماقمئاتلا داع اسأو
 هنال كلذو ةعاس نيرشعو عبرالا ىغم لبق نيترخابلاب عالقألا ىلا رطخا ا
 ا

  هترطضا ةشوانم ال ناو هيذك تتح تايرختلا كيلو ودنلا ةشوانس
 | ميج ن م هدير جتوهمادعاب تنكح ةيركسع ةئيه ماما كوف صاوالا ةفئاخت ىلا



 « مم

 يدمملا ىلا اهلاسراب عرساف يدبملا لبق نم ربرب مكاح ريلا دمج ىلا اهولسراو ||
 ضيبالا لينلا نم هس رملا( ةأاش ) ةبج ىفل زو دهرلا رداغ دق دمتقوناك ىذلا ||

 هوعدب باتكب نودرغيلا لسراو ىرشإلا هذه ارورس مفادملاقلطاو اهب رسف ]

 بتكلا عبج صخلم حضواو تراوتس باصا امب هملعتو ميلستللا ىلا ةيف ْ

 كلذ داربا نع انبرضا دقو تراويتس ل.ولوكلا ةبحص تناك يتلا لئاسرلاو |

 هصخلع ءافتك ! باتكلا 1

 ا اوكا اورثان نينلا يورد هلال نكدق واذ ٠ ذا
 ةحمذلا هذه ىف اهناكس عم اوكرتشاو ةينامالسلا ةبرق ىلا اولصو دق ربّرب ند | ]

 نادر ناش 0 هربد دقفدانيب يذلا هجئولا ىلع ةلي اريد امأ 0 ١

 اا ءاننلا ةنلا هذه نع اماقتلا هلتق ركذ تاتكلا اذه ىف نآيسو رق نباأ|

 ظ وه.لوقنف نام نىناملس ةجرت نمبايلا اده ىف ءيث داربا نم دءاالو

 نم ىهو اهتجرتداربا مدقتيتلاباطابرلا ةليبق نوطب نم رق دالوا ةليبق ميعز |
 ان اه ائملكت ىلا نييلعلا ةليبق |!

 افا نن ال اذه نماجن ىذلا نيتسل يدتقا نيج اأو 0

 ٌْ 0 و نالمسلا 0 «: .فالم تاراوشسا ل اوك لا نس اويلسو لكل ١
 اورماتف ايح نينسح يدنفا نسح اودجو بالكلاو رودصلا ىلا مهناجب ||

 يلا هامفار تراذللا نال-حرلاو رمميلا فيهكلالحرلا هيف عفشف هلتق لع

 هردل ريساكخياشملا دحا هيلتساو مهعافش تابقف تراوتس لينول وكلا |

 اهدمضي ناك ىتلا حورملا مالا ن« ةيساقب ناكام.عم همانغا عرب هفلكو |

 مك اح ريا د لدمرا مث ةالفلا يف ةيشاملا يعرب هلاغتشا نوضغ ينابجلاعيو |

 اذه رقم ربرب غلب يتح ديدطأب اليكم هوقاسو هوديقفهيلا هلاسرا باطن ربرب



 !ٍ يسحب و

 || هيؤش ضعب يف ارفاسم ناكر نب ناعل, نب ناما-ب وعدملا انّنبرق خيش

 1 مك اقون رضحا دقو سمالاب مك دنع نم انندوع دعلهرفس نم با دق و

 لين ولوكلا زاتجاف ةيقرشلا ةفضلا ىلعمكراظتلا.ىف قونلا ناو هلقند ىلا اهيع

 || دونج ةعبراو ةرخآبلا مادخ نم احالم نونالث ةسّو نالصنقلا هعمو ربل

 || بارغ يملح دوو نينسح نسح مم نييكدم نيفظوم ةنالثو ةيجيوط

 || عبس اهب اودجو ةفضلا ىلا مبعاتم اولقن نا دمبو اضيا ابناك ناك ىلعبق ثلاثو

 ٠ قونلا ةيّ نيرظتنم اوساجو روفلا ىلع 00 أاهريغ نا مش ليقو قوت

 أ| هل الاقو ليولوكلا الباق نالوسر ةيرلا نم ءاج راهللا فصتنا الو

 || وعدم هن أك هسالم سيلف مكل امركا اهدا ةدأل مكومدي دلبلا خيش نا
 || نسحو نالصنقلا هعم راسو ةطيح لقأ هلل ذخأب و ةدئما دالب ىنةدأل

 ظ ىلاهالا نيبو هني 00 نينسح ىدنفا |[!

 1 مولخداو بيحرتلاو ةشاشبلاب نولهالا م ملباق ةيردلا نم اورتقا الو

 | اوبخرف زاجتلا 2) يبرم اصخش مر وحن اهيباودحو ةريش درا لإ

 | نم اوجرخو ةمالسلاب موأنه مث ( بيرقنع) ىلع نيدلا لك اوسلجاو مهب
 ةلقند ىلا 9 قونلا راضحاب مودعو ناد ١ مدنع

 || بارملا نم ةحاسالا مهدبابو ةلجر نوما داع قئاقذد سه در

 نيلصنقلاو تراويتس لمولوكلاباقريف حالسلا اوءضووةريغصلا طلبلاو

 || حورجم نينسح ىدنفا نسح بيصاو مامد ىف نوبطخغ ءالتق اوطم_سف

 ةنالثلا هنامفر لثم ةايملا قراف دق هونظذ همد يف طبخت اهم طقس ةديدع

 نيذلا ميج اوحبذو رهنلاءطاش ىلا ةبرقلا نم لجر ةنامبرا وحن مدقتو

 قاروالا نم مهدنعام اوعمجو تراو.ةس لينولوكلا لاجر نم كانه اوناك



- ١ 00 

 لاوقالاهذه مجرتي ركذلا فا الا يجحارفلتلا ني يدنفا نسح ناكو

 ارسال سا ىلا تراويتس ليوا كلا ىدب نيب ةيزياكنالا ةغللا يلا |

 ىحالم نم لاحر ة ةءضل 0 أيحطصل 0 تاع ىماح دو#و لادا

 هل الاقوامنتماف رهملل يقرشلا ءيطاشلا نم ةينامالسلاةرقىلا اوبهذبو ةرخابلا |

 يمر لتقلاب اههدعوتو اظيغ مدتحاف انتايحي ةرطاخم ةيرومألا هذه انباهذ نا |
 لوألا 00 و دع 0 اذه نم 6 هاعاطاف باهذلاب | 1 . اذا صاصرلاب ||

 تو#و نيدسح نسح ا كاكا لحجر مهعمو كح سم ءائف ْ

 ةعاط لع منك كاف مكتيرق ماما تقرغ دق اشرخاب نا مه الاقو يماح ئ

 0 هوباجاف ةلصد ىلا لصنل ةدعأ مبملا دب انل اودع لا مك انوجر ةموكس ال :

 ةلمند ميلف 5 م ؟ اج نوءضاخ ماو ةموكحملا ةعاط ىلع اولازب مم ماب

 نالوسرلا لفقو تراويتس لينولوكلا وه يذلا سدرلا صئاصخ نم وه||

 موعم ةثداحلا ترج نيذلا ةثالثلا نم نالجر امبعمو ةرزملا ىلا نيعجار ||

 قروزلا ىلع رملا اوزاتجاو لكلا راسف امبعم ريسل نا ريرضلا لجرلا بغرو|

 هلا نذل لإ هولا اهاوداعا تراوتنس يد نيباوليم الو ١

 يف انتر ف فحصلملا ىلع مهةلح لع :رم ناك امو ثردحلا نم ص رادام

 مهب ءافتحالاو مهما ركا يف لابو مهسفنأ ىلع مهتمافهولاق ام لك يف نوقداص مهن

 ةريزإلا يف ةليللا كلت ىضقو مهتيرق يلا م هداعأو
 نا هل الاقو سمالاب هدنع اناك ناذللا نالجرلا هءاج دغلا حابص ينو

 : ةقيفألا نيع هولاق ف ناب هم ركلا توي لع اوةلحو اشاب روب قطصم ْ

 | لب انصئاصخ نء سيل كلذ نا الاف مهانمؤي نا نيلوسرلا نم اوبلطو |
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 ظ «0و 5
 تمطترا نافلتخ اناك اميو ىرخالا ةفضلا نم وندلا نم لسا ةيقرشلا ةفضلا

 امبسفلا نايلقتدلاناحالاا قلأو ايفوج ىلاءابملا تلخ دف | ةرحص رحاب

 | لي راوكلا كار امي جو دع ملسعي ال ثيح ىلا هيف احبسو ربنا ةلل ىف

 لع هعم نم ةمثمأ و هتعتمأ لّقو رحبلا عاق قا شوطرخاو مفدملا تراويتس

 طك“ ا 00333

 22222 ا سس مم مسح

 هعم ناك ريغص قروز
 || مآ دق نودرغ نك نيقروز كرت لم همس تراو طا

 || نمةاجنلامدع كترخابل ردق اذا ةاجنلا ىلع كنا دعاس امهم هل لاقو اهذخأ

 0 نودرغ ةحيصنب أم مو تراويتس امهترتف تالالشلا

 أى هاي ادهم ةييكتشلا يرق نارلا ضع تروس
 ِْ لاوعالا 0

 قرو )!لعرفاسي نا هعم نم هيلعراشأ ةريزإلا ىف تراويتس رفتسا الو

 1 ةريسمريغ اهدبو هند نبكي ل ذا هلّقند دودح ىلا لصيل لدا ةعطل ةعمو

 ْ || قروزا لطالسو ك ثعبي نأ هيلع اوض عمل هلبش لو مهحارتقا ضفرف دحاو موب
 ْ اااددم للا دودملا نادنموو 3 معو نيملاس اولصو اذاف هلّقثد دودح ىلا

 1 م هنكلو الاس ةلقند هغولبو هذاقنا ةلفاك تناك نيت رطلا تك مهذاقال

 ٠ اضيا امهنم ةدحاو لبش

 '| نا: اوماعف رظنلا اوئسماف ريا ةمدض لع اس اوس رابللا لي

 | نيلئاق همم نمو تراويتس ايدانف انرك ذ ناذالا نا>الملا كناذ وه مئاصلا

 || لزتإو هلقند دودح نم اهناو ةينامالسلا يعدت ةيرق ءازا يناو امكيلع سابال
 || -نسودنم لاسران وبلطي مهو يدبملا ةوعديف لخد ملو ةم وكلا ةعاط لع

 ةموكلا ةعاط ىلع مهءاّقب نوَدَمحح



 ا ا ا ا ل لا ل ع

 ك1

 هي م4

 نيحالم تراويتس عم نيعو بطعاا ا اًمحاتو تراوبتس لسينول وكلا

 تاالالشلا زايتحاب ةفرعم امل نييلشند

 واه و ةنس ةدنتلا ىذروشرخا اوأيف م وطرخلا# ٠ ١ اناولوكلا رداغو

 ىتح مايأ ةلالاث اوباس ثكمو راجتلا نك ان [بفلح و ناثرخابلا هممو ةبرجه

 رطملا5 رملا ينص نم لالخ يف ذ هيلع لطمم صاصرلا ناكو ربرب غلب

 0 ايا نم لبانقلا شيوا 0 مهيلعقلطأ رب راواصوالو

 ررض ىندأ هبيصي نا ريغب اهزاتجا كلذ عمو
 ادا ات ناس ما (هطشنغ) ىلا بكازلاو رءاوللا تلصو الو

 رفسلا مطتست مف اتساع ءاوملا ناكو بق اراا كرت

 مو لامثلا ةهج اهريس يف 0 تراويتسا]. كيا ةاخالاماو

 هد وعلا و عالقالابنإت رخابلا كب تمشح نعل دحا و ايم ريسلا 1 ا

 هتفلاغو دئاقلا اذه لمع نم تراويتس لينولوكلا شهدناف موطرخلا ىلا

 زاتجاف ريسلا يف عارسالاب هنرخاب نابر ىماف نودرغ 1 اهاقلت يتلا ىماوالل

 ةلوهس لوذ ذا لالشلا

 00 ندتللا نمةرخابا وأسر نيترخابلا ةدوعربر ب ىف شيواودلا رظن الو

 رب رب ىلا تداعو راجتلا كل ارع ترفظف تراوّدس لينول وكلا : ةرخاب قحاتل

 ةفض لع شيواردلا نم ةئامسخ وحن راسو لالشلا زايتجا ىلع ردقت ل ثيخ

 تراويتس اوقحايل رملا

 طيح ةريزج ىلا تلصو لالشال ةرخابلا زايتحا نم ثلاثلا م ويلا ىفو

 نم وندلا اهدحأ لاف نايلقندلا ناحالملا فلتخا كلانهو بناج لك نم ءاملأ اهم

 نم وندلا نا رخالا لاقو قرشلا ءىطاشلا نم وندلا نم ملسا ىبرنلا ءىطاشلا
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 ك7 ا ]| ]| 0 0 | ||

 ويك مسد + يفي

 | نوكتال ناو هنييو امهني مكسلا ذفان اكح ظعراتلا نوكي نأ دصق هنكسلو |
 0 نكلو مجأ مام هلاو هللا ماما 0 ناكس نم فولالا كاله ةعبت هيلع ||
 ْ يذيلادب يف علاطلا دكن اهعقوا ىتح ةلقن ديلا ضنارعلا كلت لصت دكت ل ظحلاءوسل ا

 || ارتاكنا ىتموكح ناقةحن ثيحةدئافاهنمدافتسافتراويتس ليئولوكلا لتق دعب |

 || فحزلا ىلع مزملا نطوف نودرغ ىلا دد.ى لا لاسرإ نع ناثد_عامتم رصمو ||
 || ثيح اهلك نادوسلا ىف ةموكسلا ةطلس ىلع ريخالا ءاضقلاو موط را ىلع |

 ظ نادؤتلا ةةادل الا نودوغ تنام اناو ارتكنا دست 2 معا

 ْ عفدم|هملعو هعمنهوتراويتس ليزولوكلا لقتل سابع ةرخابلا تنيعو

 1ْ نينسح يدنفا نسح تراويتس لينولوكلا قفارو ةيحوط رك اسع ةعب وأو ظ

 ْ يدتفأ ءاخ وعام قفار مجرتم ةفصل مول رجلا يرياكلا صرت ْ

 ئ هل تاك ةفصن ةيلاملا يتاكشاب بارغ
 ْ اوناك نييروسااو نيس وروالا نم الحر نيثالث 0 نودرغ نم نسل و 0

 ااه رطقن ةيعارش سك ارم ىلع م-مالثاعب اورفاسي نا موطر ١ يف راجت

 || توز اتجيمم رر اوزاتجنىتح تراويتس ةرخاب نارفت ناتللا ناترخابلا ]

 || نيتريبك نيترخاب نيعو بسال باجاف هلَقثد دودح ىلا نولصيف تالالشلا ١|
 ] كب تمشح نامع ماع املا ةنادنموق تح مفادم و دنع تلاوك يلع 7 ْ

 : بك أم نوكت ناوترا ويّتس ةرخآب ي :أج ريسملاب صاوالا هيلا ردكم وأ
 : كاوا شو فك ارملا 017 ريرب اوزاتجا اذا نيترخابلا كلغ ا راجتلا ْ

 ] نبرشعو عيرأ ةدلم ريرب ل ( هطيشنغ ) همسا ناكم دنع نبت رخابلاب فش(

 || تالالشلا تزاتحا تراويتس لينولوكلا ةرخاباهلالخ يننوكت ثيحةءاس ||

 ةرخآب اما نا م ىشح 2 ف نان ريتك نان رخاب شواردلا كتنع نو
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 نايبوروالا» الزالاو نيفاخو لاو ةيماملا 0 ا ]

 يدهللا ةضبق نم مهصالأ ةقيرط لم ديري هنا ىف ثرواشو م اع ساجم ىلا ْ

 نم دب الف هئادنل ايغصت مل اذاامهمأوةيزياكنالاو ةيرصملانيتموكملا رباخ هنأو |

 فتاكسو امو نادوسلا ناكس ماب ناخ ديملا دبع ناطلسلا ةلالج ةرباخم |

 عوصمو نك اوس رجالا رخبلا لحاوس لالتحا هلأسن اصوصخ موطرملا ظ

 ةروثلا دامحال ىلامءلا شيلا نم يدنح فلأ ةئام لاسراو ةيناهاش دونجن |

 هتلالجةدايسل ةعضاخ نادوسا ميلقا ذئدعب نوكتو نايصعلا ةكرح نيكسنو |
 هذه تاس موقت نادوسلا ةموكح ناوةبر هللة وبدلا ةطساونودب ةرشابم |

 حارتقالا اذه ىلع عيبا قفاوذ اميرات هايملا ةداعاو نتفلا لاوز دعب دونجلا |

 نيك لاو نسخ وملاو طاتشلا ادعم وطر ملا نايعأ نر[ هوا مقوو |

 أ( ديلا دبع ناطلسلا انالوم ماّمم ىلا مفرت ىنعملا اذهب ماحرتسا ةضيرع يلع |

 ظ لينولوكلا ىلا ةضير ملا تماسو موطر ما ناكس 00 .اعمقوو ناخ ظ

 ناسا ىلع ناطلسلا ةلالح يلا اهلاسرا ةرورضا نودرغ هلع ذكااو تراويتس ْ

 ةلقاد يلا هلوصو يدل قربا

 تراويتسلينولوكلا ةّقفارأ م وطرألا ينارتاكنا لهنق روايرتسملا نيعو

 لينولوكلاة دعاس نيننالا يصواو موطر ألا ىف اسنارف لصنق نب سه ويسوملاو

 ىتح اسلرف ةموكح ىدل ةدعاسملا لذ نبره ويسوملا ىلع دك او تراويتس ||

 يأ قيرط يف ةرثع رجح نييوسنرفلا نم ةيرصملا سطارقلا ةلمج فقال
 ىدبلا ثوريج تت ء عوقولا نم موطركلا ذاقنا ةدئاغب دوعل عورشم

 دوا لالخ را اك لبجال ناك نودرغ نا م

 نادوسلا كر كج لاخداب ئدزرال اهنا 6 رمسالا نجبلا لحاوسل ةيناملا



 ك1 ]

 || كبقلوأ ىلع ءاذثلاو ةنارنلا ثداولا رك ذ ثلاثلا نعل قو ةيرصلا را

 ْ عابتال ينادوسلاو ىرصملا نيرطقلا ىلاهأ ةوعد ىف عيارلا لصفلاو . را وثلا ||
 ْ رظتنملا وه هاو ىدهملا |

 || مالكلا لجؤي هنا لاقو ىدبملا ركذل هصصخ دّمف سماخلا لصفلا امأو 0١

 || البوط امالك !سهز نيسملا خيشلا هيف بتكف هبحاص) هعامجا دمرام ىلا هيف 0

 || اوعرذت نيذلا ىلع دربو ىد#لا روبرظ نع ثبداحالا ىف ءاجام ىلا هب يري |

 ْ همذكت ىلا فالتخالا نم درواع |!

 ا ا 1 55 ٠
 ا هلتقو تراويتس ليزولوكلا هب

 أ ىوحنلا اثرا ديعمدقل لودرغ يلا ىواشاب لع 5 ةاستدسأ ا

ْ 
 | ةك-اهلايلاهريص ٠ نا نبا هلجرو هليخم اهيلع فحز ىدبملا ناو موطرلا يللا ]
 رهم نم هيلا ةدحنلا لوصو ريغل هل ا الو ]

 || تءاش اذا الا ههدعاسم عيطت_سال رصمنا لبجال نودرغ ناك الو

 ةطخلا نعابلب وحت اءيعل واخ نودرغنا انلق دقو انروتكف للا ةلالحةموكح |

 ا ع هليح ءاملاو ىخذوملل نادوسلا 9 ىهو اهذاقنا لع مزعلا تدطو لا :

 || بانملا ةموكح ءاسؤر يلا بنكي هدوزو تراويتس لي ولوكلا ثد ةراغا

 ْ سا نع جرخمال بتكلا هداه لكو هكذا ةلالج ةموكحو ىوردحلا ظ

 | فلا ىتئام مددع غاب-ف موطرحلا نونكس نذذلا نييرصملا ىصحأو |[

 تارويتس ليئولوكلا عم ءاصحالا ةءاق لسراو ةمسنا|

 نادوسلا و
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 ةبوتكم ةروكدلا ةحيصنلا ادحوو قاروالا اطيضو اهحوتف ةئاروأ اطبضلو

 قبدصتو ىدبلا حدميف ابدلا ىلا دئاصقلا نم ارد اهريغ ادجوو هدب طقم |

 ىلااهك قاروالا تامحو ةموكلا ىلع نايصملا ءاول عفر ىلع ضملاو هع
 ل.يحأو هدنع قاروالا يتنأو نجسلا يف ماوعلا دمحا زب مآ ىذلا نودرغ

 ىلا هجارخاب كلا اذه نودرغ لدبتساف مادعالاب هيلع مك هذ الا ىلع

 نوكي نأ دبال يدملاب هفامل نا الئاق كلذ ىف ساحلا ضرامف شيواردلا ||

 لبقف هنع ةلفغ ىف وهام ىلا هبنوةن.دملا ةل > ىلع هفقو» ثيح ةثيس ةقاعاذ ||

 تأ تسقلاو هرمأ يف هتمجارف ماوعلا دما بلصإصأو سلهملا هن راشأام ||

 ؤ اليلهلزنم ىف ماوملادمحا مدعأ و ىباقلا لبقفهلزنم يف اليل مكحلاذاقنا نوكي ||
 ظ رسفيدبملا ةضيق يف دئاصملاو ةحيصنلا تءقو م وطرألا طودس دعلو 1ْ

 انااا دشأ هنا لاقو ماتق ىلع فسالا ربطأو تعبطف اهمبطد ياو اهم |

 ضع مهلصي هءارقووذ وأ ةبرذ ماوعال نوكي نأ ىتبتو نوعرف لا نمؤمأ|
 هب عامجالا هلردق ول ماوعلا دما هب لصي ناك امأ

 |١ مما ةيدتمو لوصف ةسخ ىلا ةمئيزل ةعييصتلا مآ 1 0

 || لو الا يلا هسا ىلع نملع ثيح ديلا دع ناطتلسلا ةلالج ةماما
 | اهنلؤم ةفاخس ىلع ةلالدإل ةذبن اهم ركذنو توبكنملا حسن نم ىهوأ ةلدأب
 | نييناثعلا ءافللا ءامسال ةفدارلا ناخ ةظفل نا معز هنا يهو لمعلا ناد

 للص ىنلا تافلخم قرس ناخ مياس ناطل_سلا نا كالذو ةنايلا نم ةذوخامأأ

 ىف الو هل ابعاجراب هدنع تناك نأ هاطعأ ىذلا دبعلا ناخو َِض و هيلع هللا |

 نعاطم يناثلا لصفلا ىفو . لهاللا كلذ لع غلبم ىلع ةلالدلا نم كلذ يفامأ!

 يم اشاب ىلع نانللا نكاس يلا ةوجوم ناخ ةظفلل هريسفن ليبق نم اهلك ||



 0ا1ب 25207 ر

 هي مون ©

 ناك هن الةيردنكسالا نم ىننلا دعب انوحسم لجرلا اذه ناكو كوكراجلا ركب

 ةيبارملا امتداوح ىف ريبك علض اذو اهلهأ نم

 نرم برقلاب ةنيدملا جراخ ةياخة يطا طفل ةقلا نزاكلا تناكو

 اف أهلا لكل وذملا تافودةم تن راصملا ادي الو , تان

 دا رطخ لك نع ةديعب هيف ريصت ةنيدملا طسو ناكم ىلا المس نودرغ

 سوسملا ناكو ةيكيلوناكلا ةسلكلا || راد ريغ ض رثلا موب ءانب ةنيدملا يف

 هيلع ضرعف وكينيمود ساملاريغ أم قبب و ردم ىلا موطرخلا ١ اورجه دق

 عفرو ةناجالا نم عنتماف تاناخهبملا 1 ةسنكلا راد راحئتسا لودرغ :

 مدعإ نودرغ ىلع جتحاف موطرخلا يف اسنلا لص: لزنه ويسملا ىلا ىمالا

 ىلا هناخدبملا تاقنو قئالعلا عاطقنا ىلا ىدأام امي لصحو كلذ ةقفاوم

 هناخ بلا يف رانلا لعشأف امل اًمصالم ماوملا دما لزنم ناكو ةسينكلا راد
 ةيهاملاداوأ ا نك غلب قا لبق رانلا تغئفطاو م كرودف اقارحا دصقن

 دما 39 6-2 0 قا ان ع انامالا | نا دئتفو تككو

 ىلا رانلا هنم تاصو يذلا بّقنلا تدجوو 0 ناري ةءارب ترهظف

 م وملا دمحا لزنم ىف تاناخدهمملا

 ىلالايم اذه ماوعلا دمحا ناب سيساوملا ريرا: يلا تلصو كلذ لبقو

 هلع يدمملا ركذ يف.ماعلاو صاخلا ةحيصن د هامس ًاباتك فلأ هناو يدبملا ||

 0 يملا ه سصأ ردصا يذلا لودرغ ىأ قيدسللا ةصالخ تعرف » مالسلا

 سطر يده ا ناسح خيشلا كيوم دخأب نا ةيرادمكملا ينوأعم دحا ىناهح

 ماوعلا دمحا 0 اشتشو موطرخلا عمأج سردملاو ةيريمالا ةسردملا ةلباسإ



 يممم جا ظ

 نيتفيظولا نيتاه ءابعاب اعاق تثكف ةءرادمكملا برح ناكرأ سمر ةفيظو ظ

 أه>ربا مث داوقلا ريراش ىتلتل حابصلا فق ةيرادمكملا دل ودغا دل

 يف ةيراد.كملا ىلا دوعأ مث ةئيدملا رابخأ قلتا ثيح ربظلا يف ةظفاحملا ىلا |

 ليلا تاعاس رثك ا ىضقأ مث ةنركسعلا تاكرملا نع صاوالا رادصال ءاسملا

 دجأال مايأ ةعيرأ وأ ةثالث لع ىغمت دقو ةظفاحماو ةيرادمكملا نيد ًاددرتم
 ا لاوس اراد 0 رثك | يفو يلزم لل ارو بهذا دصرف املالخ ىف

 باهدلال 0 راعرو 0 00 كعل 5

 نامعأ اناس يذوب زر ل ا لس

 باطأ يلزيم ل لضرَأ لا هدب دع تا لص ف ! قشا دقو مهم امضيقو ةندملا

 ىدوافةيرادمكملا ىلا هحوتلا لا ىنئحاب امارطب 3 ا ةظفاحلاب انأو ءادغ

 ن وك اامرو اهمانأو ينكردت نا لبق اهقراممل رطضا مث اهف ىلا ءاذغلا لاسراب

 , ةعاجلا ذا هكرادت يننكع الو ءاذنلا ىلا ةديدش ةجاح ىف ةلاملا هذه لثم ىف

 ةنسدملا ىف امانطأ ةيراض
 يئسانلا هفطتخيو ءاذغلا 4 دخؤب مداخلا نا 5| نم 1 عفو دقو

 هيف انأ ىذلا لحلا ىلا يدتم نأ لبق قرطلا

 هثداوح ةيقبو هناخدبحلا هقارحإو ماوعلا دار كذ
 5 احم نينوحسملا قالطاب م اوالا رديشأو وطرألا لاق ود لصو امو

 ابأ ىعدب موطرملا ناكس نم لجر ةنامغب ماوعلا دما قلطا مبعارج تناك
ٍ 



 0 منوال لي ش ظ 3

 ل ةيزياكتالا ةلا-ا لوصو اباك اهديعاوم لءجو همتخو هطخم هسفن ىلع ظ
 || ففخو ةيماملا تابئرع ماقام لاملا نم هبدل عمتجا ةقيرطلا هذهبو موط رخل

 ش.ءافلا طوبحلاكلذ نوبلا قاروا طوره نم هنم 0 تناك ام اهنع

 0 آذآ

 اكو توتكف ةمحنلاو لالملا ابطسو ف ةيلادع فتفرودرغ م

 ْ ةيساحت ةثلاثلاو ةيضف ةيناثلاو
 عونلا نم ةيلادملا هذه لهل ني موطرملا افاروضع ناك نانا

 |ماماحجاتحيف ىناثلاولوالا ناعونلا اماو ةءارب هدب نوكت 0: ريغل كااتنأ

 ّء

 لوذدرغ نم ةءار يلا

 7 عجور 717177317717 0110:7:5711:5:7277 171213710 7131:2712:7777 725727777

 ةناضالا لعب فلولا فئاظ 0

 تثكمو ةّيماملا نادنموق ةفيظو» تنك ةءافللأ ةمقاو ىف تبصأ ل

 تناكف يتفيظو ءابعان اهلالخ ىف اما تنك ىننكلو شارفلا يرط روهش ةنالث

 عاطشنا نود راهن ليل صاوالا مه ردصاو ىلا لصنداوقلا ريراق

 سر ةفيظو يف ينييمت نودرغ نسحتسا ءافشلاب "لع هللا ”نمالو

 دونملانادئموقلا<أ عيمج ىلع افريثءنوكا ثيح ةيرادمك-1لا برح ناك 1

 يلد» نيع يذلا

 دمحت الام عوقو فيخو موطرملا لخاد يدبملا سئاسد ترثك الو
 ىفىاق عم يتدبع ىلع موطرملا ظفاحم ةفيظو نودرغ فاضا هتبغم
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 تيقتتتد هوو وستتم دب[ جور اور "نكح دكت قصفوجس يجن كت جاك, دكا + رام 1



 4 مد

 َىَد هل ىّتدفا ص ذم هنمكلذ تر دقو 0 ريوص نعم ادنأ هده لبش ال

 ةفايضىرَقلا لهأ نملبشال نادوسلا يف هلو ةدم ةمرش لزن اذا ناك هنا

 رهللا ةفضلع ولو هل املؤانب نإ ءاملا ةيرسش ىتح هنمث مفديو الاامأيش الو

 هلاتغام نا تبثف يدشر ميهارإا مارج قيقحتلس امم ليكشتب ما هنا مث

 روز دف كرآك هنأو هج تال ةرشع 1 وبرب اهعاب : و فئاظولل نع

 نادوسلا ىلع أنك احناك اميح اشاب رهظم رقعج موحرما عيقوت

 اكل ل11 ىف وشو وادق ناك هنا اننا قيشحتلا نم رهظو

 لعفوقولا اهئارش نم نودصتمت اوناك هنم فئاظولا اوعاتبا نيذلا نما ريثك

 ,لصفلاو هبسرو هناقلأ لك نم ديرجتلاب هيلع مكح قيمحتلا ةياهن ىدلو

 كب صقايرف هلدب نيععو ةريمأ ةفيظو لنك م رأاو هتفيظو نم

 2 شيواردلا ليتف ىدشر ميهارب ا تامو ةيلايل اليكو نك يذلا ع

 دوقنلا نم نودرع هنادتام رك د

 نم دونملا سمذتف اشحاف اطوبه هتميق تطبه نوبلا قرو نا انركذ
 نومدال اوناكف ةفاسلا هجوب دوق نايعالا نم بلطي ذخاف طورملا اذه
 لعجأو ةموكحالال يسفنل مكنم نيدتسا يننا ممل لاق اريخاو اليلق الا هل

 اوناك مهنال هتباجا ىلا سانلا قباستف مكنم هدثيدتساام لك ىلع دئاوف مكل

 تالايبك اهب ررحهينجف الا ةرشعدحاو موب يف هلاو .دّقف ءافولا هيفنودقتمي



 4« موو في

 || بتاكلا اذهلامعأ ىلعةلالدلل انه اهضعب اندروأ امناو ريثك تايقرتلا هذه
 ظ حبصأ ىتحر ورش ةتس نم ربك | موطرخلا ىلا نودرغ لوصو ىلع ضو

 ْ [امرخز اراذ هل ينوفولالا تارشعب دعت ةؤر اذ اطدلس ىف يدشر ميهارإا

 || هتهازن ىف نودرغ بايترا بجوأو ساناا شهدا ام شايرلا نم اهيفعضوو

 1 يناهج ىدنفا هللا حتف هني لك نا !ااشا يحصل رخاو» تلصو الو

 || نرجع اشان قداص نيس ندأا هلق ةرادبكملا وانه د

 ٍ هذكل ةرذلا نم عون وهو (دفم) مسا ءان ةفورعملا ءاضيبلا ةرذلا نم درا

 0 نيثالثو نمسلا نم ريطانق ةرشغ 0 و حمقلا مط مط نم ب : رق همعطو ضف

 ] 51 مسرب ايصوصخ ااتك هل مفدو نأضلا نم افورخ

 || ندسلاو ةرذلا ىدنفا هللا حتف مس م وطرألا يلا رخاوبلا تداعاملو

 باتكلا ضف نودرغل ايناك هتفصن ىدشر ميهوب يللا نانكلاو نافرأاو

 ْ مر نودرغل ةءده رائس ريدم ص ةانسزام ةادعا نا لع ثيح هيفام و

 ْ نم كلذ هب لصنا ىت> تاه عا تقود 0 يلاءايشال اهده

 ] ميها ربا ىعدتساف ىباهج ئدنفا هللا 8 نم ربا اذه ىتات ىذلا 2

 || نظوم ضعب دبشف روكدلاهللا تف نذ ائيشوا اناتك لواشت هنا ركنافهلاسو

 || ءايشالا اوأر مهناو هللا حتف هيلا هسفد ا باتكلا | وأو مهناب ةيرادمكملا

 || تدجوف هلزنم شيتفتب صاف امنع هل لزانت نودرغ نأ مهربخأ هناو ةساتخل

 |١ تنشتفو نودرغ مسرب ةلس ص اهنا دين ةءاتك اهبلعو اهنيعو أ ىف ءايشالا هيف

 || نم نودرغ ظاتغاف اهي رانس ريدم نم لسرملا باتكلا دجوف هقار و

 ْش 1 عضوم دن وك عم هناا دو هنا لع هل ةدهر يلا دا ع

 || نأ هتداعاوم ناك هنأل يملا تناط تفيطناف ءايشالا او



 هي موو

 نود 0 بتاك يرشر مهاربا ةنايخ ل

 اشارل>ل ا 2 / 5 < ةيرادمكل ا ف ًارينص ا در ميهارب ا ناك

 ةراح عنل 0 نيعو امنع لصفو 3 . رادمكحال الكو نك ىذلا قالا :

 مهارب ينو هتفيظو لق أشا راح> لا مدسأو 4ءعم ةرهاملا مدعف قيفرلا

 كل 0 ان هلم تاسو هل اناك ةتيمف نودرد ا, ءذق ىح ةيهاعلات ىدشر

 ةفيظولاه ذه بترمن نا عم ايربش امينج نيتس ىلا هبتسم غلبأو ةيناثلا ةبترلب |
 كيع ةميظع هش لع يد_شر معا لف أملج نب رشع زواحت ال ناك :

 ع ذخأ ثثيح ةيصخشلا 00 4م اعد وعل مف ةمثلا هده لمعت اق 8 ود رع ١

 ٍ ناك هتيلو لوبسلا اذه نم ةل اطهر لل الا عيب فيئاظولا !ٍ

 قافحتسا وا 4 [هأ سصعل مهفثن ل فئاظولا عيب

 مزالم ةبرب اطباض نك 01 نيناع“ءاهز نمعلا نم غل دلاو هل ناكو ْ

 ىلا 0 قر افتملا اغأ د ههسأو ةءارقلاو ةءاتكلا فرع ال يأ وهو نان ظ

 د ند ائيش فرعل الإ هنوك دلاح ةيجنوطلل انادنموق ةنيعو ىالاريما ةمر ْ

 نماريثك ىقراك ناث مزالم ةيترب ةدايبلا ىف اضباض ناكدنا هرمآ ةباغو نفل ||

 قافحتسالاو ةياهالا نع لوديعل مهلكو ةيمأس فئاظو للا هسارف يوذ

 ضرالا نم ءايملا كعمل ْ

 ةفاعتمالا 212 ةيار ةفظؤتملا هلدع نقر هنا تايقرتلا هناه نمو 1
 ىفرو موطرخلا ىفةزازبلا هتعانص تكنكو نواقلا 0 2 فرعل دي هنأ 6

 مزالم ةمر نخل ةيساحنلا يناوالا ضد ةنعانم تناك هوايا نم ادحاو ظ

 لثموسأحنلا رصضخ ةمسأ نك نا كععل ( تدو> رسهخ دهأمسو كيلا ىنان
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 هي زقرت شل ل بل وج ل لاا ل سل جب ع اعتل

 3 سي

 كنبلاوه ةعّرألا هذه باكترال اهراضا ىذلا نا الاقو هميقوتو نودرت

 نيس.خم امهنم دحاو لك ىلع نسحأو اههقاعي لو امنع افعف راصللا نع ببسملا

 ةعبطملا يفذوبلا قاروأ عبطب ىمأ مثن مو ةنيزالا نم هلوانتي ايربش ابترصاشرق

 اهديلق لع كلذ دعل ا و ةيريمالا

 رانس يلارخاوبلا لوصورك ذ
 يالاريملا نودرغ لسرأ يرده ؟موويتس ةدئقلا يؤزبش لئاوأ ف

 ةءقاولا(ن.داج ) ةطقن ىل لصوفرائسىلا رخاوب عب را هعمو كب قارطب تيخن

 كاهن ريخأ و باحرتلاب هتقلث رانس نم ةيماح أم ىلأف رانس ةنيدم لامش

 تاوقألا ناو تاريخ ةدعوديملا ورق نس تلكم اهناو نالل د 0

 ىلا اهب داعو هرخاوب ىلع ابل ةرذلا نم بدرأ فلا هتملس مث اهيف ةرفوتم

 هل عفدو عل رالا رخاوبلاب اشاب يحصن دم ءاوللا نودرغ بدتناف موط را

 رانس ةيماللا تابترص اهنم فرصتل نوبلا قرو نم هينج فال 1 ةرشع

 طابضو راثس ريدم ىلع تايلادملاو بترلاب ماعنالاب تانالعالا لس 0

 قداص نسح موحردال ءاوللا ةمر برا هناه نمو اهيفظوه رايكو اهتيماح

 اي.ماح نادتحوقو ران ردمالا

 أ كلا ال لفقو ناكسلاو ةيماملا ند نيميظع جامباو حرف لبوفو

 ةرذلا نم بدرا هن امس

 ا 2 0( 65 هل ١



 هي مو

 نوفارصلا راص ىتح نوبلا قاروأ ةميق تطةستاديدشتلا ن ء مغرلابو

 راصخلا ةياهع يلا طظوف_لا 2 ّه رمتساو دحاو شر ' شرف 0 نودخأ

 ودعلا ةضبق يف ةئدملا عوفوو

 ًاشرق نيثالثو نينا ىنعأ نيلايرب الا هنولبش ال نوفارصلا راص ىتح تطقس
 هذلا نب ةقوالا ناف ذلك سعذلا فنص هينا ةتبقيظ وبه لوانتو ايرصمنا
 نار رنا را ةديض تالاير نام .عأبت يقدنبلا بهذلاك وه ىذلا ىرانسلا

 راثعو ةلماعملا فاتح لك نم 0 / موطر ا ىف مهذلا نا ريغ باس كالذل

 ,نواضشبو نادوسلا ل 1 اسلم ةيبهذلا تاكوكسملاب لم امتلا نودأب ةعابلا |

 : دوقتنلا نم نك ع ا نع دم ىلا لابررلا :

 تاذفو ديلا طخ ةبوةكماهرادصا ةبادب ف نوبلا ف اروأ ا دقو

 تناكو مه ةسلام لع أمم ةعحر دخاو ةنازخلا ف اهديروت مور نوبيلا قرو

 وكينيمود هال اذه مسأو

 ابكسمافروزءاهضعب نا هل رهظ قاروالا كات ةنازأ لا فارص للقالو

 قاروالا كلت روز 0 ىذلا ةلاملا ليكو ةفرغ ىلبا وكينيمود قاسو

 هنا هل رهظ ثءح هسفئن نداسعلا قاطنتسا يلو ىذلا نودرغ غالبا عرس

 نويعلا ثو ادد ا[ ما وةديعةروزلاقا روالازجحمأ لعافلا وه نب م

 يوالسلا ىننلا دبع ىتا هيخأو رباص لع ضف لعافلا لع فوقولل ةئيدملا يف

 مح اهللع اروص ىتلا ةلآلا تطبضو نالعافلا امهناب نودرغ ماما افرتعاف

 يزاكتالاهينللاةميقناكلذو نوبلا قرودنءأمقاو طوتسلا اذه نكي 7

 ] سوسلا كئاوال ناتس رامثأ نك نم سائلا |ده هلصح 5 قاروأآلا هده

 | سون 6 لبا: سرع لا ثريا

 : يس



 هي موا “١

 دونملا قرف نمو لوالا يبادوسلا يالالا لاحر نم مهلج يدنح ودل

 كراكل دولا دع نودرغ دش مولو هيرد مهرثكأو موطر ا ىف نيذلا

 ىبأ : ةءافللاو فيرا ةعقاو لثم ةريثك عقاوم ىف اهمادختسا ناكمالا ف

 الأ ىكينلا ف[ ةدئاف تداع . ولا كلت نا ىن الو نوناسلاو زارع

 ناضيفلا نإبا يف دالبلا مجامت ةوقلا هذه تردتسا ولو ايناث تاوقالا باجو

 ةيمالا عقت / و امم ريثك ءىث ةنيدلاىف عمتجال تاوقالا نم اهفام مثل و

 تدعاس يتلا بابسالا ىوقأ رم تناك يتلا ةعاولا باينا نيب ةئيدملاو

 هيلا نإ اهتوقوو ابلطاتسإ لع ١
 يل ىو ك2 ل ها... ب مهويوييجبج جا لل

 نوبأا قاروأ ٍ
 ردصاف دومنلا نم ةيلاخ ةيريمالا ةنازذلا تناك موطرخلا راح ادب ل

 لك ىلع بتكو شرق فلا يلا هحاو شرق ةيف نم نوب قاروأ نودرغ

 رصم وأ موطرخلا ةنبزخ نم هعفد ىرجتو لوبةم غابملا اذه» ىنأب ام ةقرو

 لودرغمخ كلذ ىلب و 1884 ةنس ليربا هخرات نم روهش ةتس يضم دعب

 هدد طخ هعيقونو
 . نك لو قار وذا 3 نك نيمدختسملاو ةيماخلا تابت تفرصو

 ةحرد ىلا ءااضدلا نا أوعفرف قاروالا هدم لد معلا اولش 6 راجتلا

 لو 00 نيا 47 0 4 نيرشكا شرف ةءاملا ةميشق تاعج

 هايطعاف بنذلا اذه لم ىلا ةدوعلا مدعب امهيلع دك اانا دب 00 يللا



 هي نو |

 يلع اوساجو مماود نع هن رح ناكراو أشاب يلع دس 0 3 مهف

 اولتق ىتح ضرالا
 رغال 3 ىو نادوسلا يلاهأ ا ةعشم ةداعل عسا اد_ه مولعف ناكو

 كلذ نالامز هم لش الثل ةيسورفلاباروبشم وأ اسير ناك اذا امس ناسنالا |
 ناكراو اشا يلع دمخ ةعاطتسا يف ناكل كلذ الولو مهدنع راثلا يك ني

 مي ودب ةاجنلا هيرح

 7 ا 2117 كلشماو نودرغ دعاكم انقو ةلزانلا هذه تعفو دقر

 ع ةداع مسني هلا ناتي نكي ملو هيرايع ابجعم ناكهنأل هبلق نم اش
 -. الإ رووتلاو شيطلا نم هانا امع الضف هير ناكرا ةايحو ةتايح اهف يعضي
 نودرغ نم نذا رود-ه نودد نايض م يلع فحزااب ةرطاخلا ىلا هاقاس

 داسالا وتاولفلا ىف لغوتلا مدعب اهني يتلا تالمملا لك ىلع دك وب ناك يذلا

 ٠ || ىلا ةلملا قاسو ةدعاقلا هذه اشاب ىلع دم فلاخ دقو رهلا 'ِطاش نع

 كالهلاو توملا فوم

 ةاجنلا ىلع مهدعاس يذلاو طّمف ىدنج ىتئام وحن ةلجلا لاجر نم اجنو

 كسماو ناصح ربظ نينا لك ىطتماف ةلمخلا عم اوناك اسراف نيثالث وحن

 امو مول رجلا ىلا مهب تملأ يتلا رخاوبلا ىلا اولصوف ليحلا بانذاب مهض

 نف دحا عيني ذا ليوعلاو ءاكبلاب ةساملا تحض ىتح لقتلا ى 0
 ناو فقول جرح نم يذلا نودرغىلع هقعاصلا مقوم ربا قو ةعوطتملا

 ىلع ىدهملا مدّقتب هوربخا سيساوإلا نأ اصوصخو ةئيس نوكتس ةقاعلا

 اهيا لوصولا كلشو ىلع ىىوجنلا نمحرلا دبع ناو موطرخلا

 ةسخ وحن اهيف تدّتف ذا موطرخلا ىلع ةيضاق ةيرض تداج ةعقاولا هذه
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 || وحتو دنس ظلال 2 هل امهات لع د ١ اللا قرد بدحا)

 || دقو. نبسكلا يف اميل نيعوطتم اور موطرللا اغا نم فالا
 رغ مه نذا

 يف ربش لكادأ موطرخلا نم ةلملا تراسو ةئيدملا ىف توقلا داجيإ ةدئاش

 || دوعي ةيشاملاو تاوقالا نم هنوبسكي ام نآل ةللا ةتفارع نود

 ةيعارش بلارصو لدانص ةرشعو رخاون سمح لع ٠.١ ةنس ةدمعقلا ||

 3 ميظع بابُ اهولبامذ ةاصعلا لع تمجه نونليعلا تاصوام دنع و

 || ةميرالا لعرب ادع ميم تلتقو ةليماحأرا مهلصاو ميعقوع تاطاعأ
 | خيشا ىلا مقلاو نابض ماب قو نيتنام وحن ىف يوضم خيشلا رفوفالا

 || ىلاراصتن الارابخأ تلضاوو باول اوةيشاملا نم اريثك ايش قلع تمتغو دلل

 || هن رابع نا و أشاب ىلع دم ىلع 8 وهيدنج لامألا تالم و ام رسف نود رغ
 سس كغ

 هتلح ٍ انا يلع دبحم نتقو نابض مأ ةعقأو

 و لاجرأا نم ليلق هدع ُْق ديبعلا خيشلا ناب ايدك ةوريخلاو اوداعف نايذ

 خيشلا ناك سيساوجلا كفا الأ نأ رمتيو. انلالا نونا الك لا

 شطب كانهو ناب مايا ةلجلا رحيل لاوقالا هذه مهقلو مهلاّسا ديبعلا

 ا اذه عملا اشان يلع 0 دكت ل ثيح هيعس حلفا دقو تاب أنلا طسو قام[

 ْ ل نوفايعلا ن *«ع كعرت يتلا نابض ا مآ ىلع هتعوطتمو هتلم + فح>د ىدح ريخلا

 : ! ءارحصلا ف لايمأ ةعاوأ

 نيك تاراغلا طرس و نم نام اهملع حك رح ف رطلا ا 1 و : ال و

 || ودملا نذاو دونملا ماظن رثتلافةسغىلع اهأهادو ًابماملا نم ىاتلاو الكا



 ب مير

 يتاس لتقو ةنيطقلا ةعقأو

 يتاسو ضيبالا لينلا ةمفض ىلع موطرألا بونج ةمقاو ةبرق ةنيطقلا

 نودرغ لصو املو لازذلا رحب ىف ًايريمأ ًافظوم راسن مئاساخت ناك اذه كد
 دونج نم مباصأ وقزوبشابلا نم ىدنجةن عبرا 1 ه..ثيع م وطرملا ىلا

 ظ لازغلا رحب يف اوناك نيذلا ةيرطخلا ||

 همسا اصخش نا نودروغل لصتا 1٠١ ةنس لاوش رهش رخو يفو ظ

 مهب يونن هدلب نم اعوج عج يدب ربصو ةنيطقلا يلاهأ نم هللا دبع لع |
 فاشتك ال نيترخاب ىلع هدونم كد ىنلأاس بذتاف موطرخلا ىلع فحزلا ||

 نيعمتجلا كئلوأ |

 ال 0 نو لا دع لك يبه ةنيطتلا ىلإ ناترخالا كو انو“
 رفور" ىف اولازامو ثارم ةدع م,مزهو مه تبثف افينع موجه كب ىتاس ْ

 || نيترخابلاب اوم وهدونج مزولاو هيلع تضق ةصاصرب كب يتاس بيصأ ىتح ||

 موط رخلا ىلا انداعو 3 اتماقأ نيتلل

 نوفليعلا ةعقاو

 ةدحاو ةلحرع موط ران ع دعت قرزالا لينلا ةفْض ىلع ةيرق نوفايملا

 ظ ديبعلا خيشلا ةب رق نأبض ماب أود ةءافللا نم شيواردلا مزه الو ظ

 وحن هيلع عمتجافلئابقلا هيف خرصتسا ًاروشنم بتكف مالا يف هوضوافو |

 يلاعأواهيااهأ عجب نوفليملاىلا يوضم خبشلا لسرأو لئاقم فالآ ةرش ||
0 

 نوةليعلا ىف مهب ركسعلتاقم فالإ ةسجخ وحهياع بلآتف اهو يتلا ىرقلا ||



 ني ح40

 ةسفلل مدع كثرح ىدبملا دنع ائيس 5 وم ةعزملا هده هاما كفوو

 || ةدعاس»و لينلا عافترا وه تاراصتنالا هذه ىلع دعاس ىذلا نا ىلع

 ٍ 6 هدرطو ودعلا هعزه لع رد ١ كلذ الولو دونحلل رخاوبلا

 ْ هالو
 || رهلا ةفض نع شيواردلا دمتاو ةنيدملا ىف هيلع وهام ىلع لاملا ٍقنو

 : م ناخ ىتلا ةءقاولا ىف شيواردلاهمنغ يذلا مفدلا درتساوتاولفلا ىناولغ 3

 ىلالشلا مهاربا نسحو يباعيمجلا نيسح ديعسلا ا

 زارح يبا ةعقاو
 نع دعبت ىهو قرزالا ليثلل ةيقرشكلا ةفضلا يف ةمقاو ةنرق زارخ و!

 دقوهط نب دم كف لا مق لف يت ىهو لحام عبس ةريسك م وطرملا

 هلق رك ذ مدقت

 || ةمقاو دما يدنج فالا ةعيرأ لقت رخاو» سمح ىف اشاب ىلع دمت اهلا راس

 || هوبراحت ملو ههجونم اورفتةموكحال عوضحلاو ةعاطلا ىلا اهلهأوعدب ةبافللإ ا

 || ىفلا ومن مهلالغ نم ندشو تاوقالا نم اهفام اوبهنف دونجلل ةبرقلا حابأو
 || ةراجتلل ز كرم ةبرآلا هذه نال يشيملانبلا نم راطنق ةنامالثو<و بدرأ

 1 تداعمأ انف لزب اهنمةبألا و ةشيملا دودح ىلا ةبهاذلا لفاوقلاو ةيشبملا

 د فداصت نا ريغل ١ زلمرألا لي دولا

 اح 26 فو وت وص ا فلل ا و ا ال و:



 # م5

 ةيصملادده ناب هريخأ مسو ةياع هللا لبد ىنلا نا لاقو ىوجنلا نمحرأا كيع

 ىح م (محلت ةعزه رخا اهناو هءاعصا اهم هللا ربتخم ىتلا بئاصلا ةعاخ

 مو

 يب انما ةعقأو

 6 اهيفشيواردلاةعزهو )

 راس فبرملا نمكي ىلعدد# ةدوع دعل 18٠١ ةنس لاوش + موب ىفو

 نيذلا ديبملا خيشلا دالوأ اهب ناكو ةبافلملا ةهج يلا هم» تناك يتلا وتلا
 مث تاعاس ثالث وحن اوءفادف مهمنوصح ىلع مجهو مهتداوح ركذ انل مدق

 ةالفلاب نومزومملا قلو مهعقاوم ىلع دونما ىلوتساو ا 0

 ةماخ زيزعتل لتاقم ةنامس. ىوضم خب للا لمرأ ةجرق ونأ ناكو

 || يل كب ىلع دم داعو أ ة ةعضب هتعزه لبق كلذو ةنافلخلا ىف شواردلا

 لجو ةيرقلا مدهب مم ةن اذا لع نازح عضو ناك ًارفاظ موطر 1

 ةئيدملا ىلا اماشخا

 نيح مارك الاب هاّملتو ةسعيفرلا ءاوللا ةب'رب كب دم ىلع نودرغ ملأو

 ةنسدملا يلا هندوع
 ةدوعز وكتس ديال او فيرا نيتعقاولا ةجيتن نا نظل نودرغ ناكو

 نولهالا رف ثيح هنظبافن شيواردلاةمبز هرأ ىلع ةعاطلا ىلا ىرتلا ىلاهأ
 ضعب ةنسدملا ناكس دافتساف مهعرا صو مهلزانمو مارق اوكرتو نكيواردلا ىلا

 رئاسو لالغلا نوامتحبو ام نوجرخ تاباصع نوُفلؤب اوناك ثيح ةدئافلا



2 0 ِ  .١ 

 يدنج فلاوحنو لوالا نادوسلاءاول ىالاريم نيسح كب ىلع دم يالاربمل

 رفورك ىف اولاز امو بيرغ تابثب ماقلتف ةجرق يبأ ركسعم ةمجاهل ذالوفلاب

 اطماحاو ةتطخ لع دئاقلا رباو ةحش نع ترا رف و لسيللا ءاح د

 موبيل يفنو نيموب ةدمربلا نم ابجاهو رحبلاةهج نم اهقاضو شاواردلا ىباوطب

 ا دعنا ملع ىلوتسا ثيح ودعلا ىباوطب ةطاحالا نم كد ىلع دمت نكمت ثلاثلا

 ا وحن شيواردلا نم لتقو هصاوخ نم رفن ةنامبرأ هعمو ةجرق وبأ رفو رمظلا

 اولمتحاور اخذلاو نؤأ| نم مهركسعم ىنامدونملا منو نتاتمفالا

 امف تاوقالا نم تضفخو ةنيدملا ناكس تدعاس ىتلاتا وقالانم ريثكا اش

 اوناك تاركسملا نم ةريبك تايم ىلع ءارمالا لزانم يف دونما رثعو

 يديم ككرأر الثا هي معا نلف سا و رتا مهلزانم يف اهنوفخ

 ةبرقلا«ةاش د ادصاق دهراارداغ دقو باتكتلا هافاوذ لشفلا نم هباصأ ام
 ًبنلا اهي نم ءاتساف:نضسالا ليثلا

 نودرغ نا هل لاقو هأعدتسا يشداعتلا هللا دبع نا اشاب نيطالس ىورو

 ا ناو فيرجلا نم همزهو ةجرق يبأ ىلع مجه هناو ليح وذو ةيهاد لجر

 | نودرغربف هنكم يذلا لجرلا هنال يىودنلا نمحرلادبع. لاسرا يوني ىدبلا
 بر--ال لاق ةميظع ةجرق ىبأ رئاسخ نوكتال نأ ىسع نيطالس هل لام ||!

 ةراسخ ريغل 1_1

 اك للا 242



 *« م4

 موطرخلا ىف ارتاكنا لص: روأي رتسملاو ن ودرغ اهني رع ماقو امو

 يلع رانلا قالطا يلاوب ذ- كو فيرطلا ىف هزل 1: لآ ةجرق وا داعو

 رو ل هنا وع ةح رمل عم ناكودنم وندلا ىلع رس< نأ نود اكحتسالا

 ناقتا ىف ةرابم محلو هاوتسالا طخ تاهج ىف نيساخن اوناكو ةلقاندلا هيراقأ
 دعب ىلع ليالا مالظ ىف نوف مهنا ىتح نيساخنلا رثكا لثم صاصرلا ةبأمر

 ةموكملا ءالو ىلع اوش نيساخم ةلقاند ءامساب نوداشبو صاصرلا رص

 'يدانلا مهاجأ اذاف اضيأ اساخمن ناك يذلا ىوالقثدلا كب ىتاس مهدئاقو مه
 نيب مالك لك هب عشم اما نودرغ ردشاا در ةيصش ضاصراب هوفذق

 كب ىتاسو ةجرق ىبأ ةامر
 علاسلا مويلا ىلا هد ا ارصاخم ةحرقوا فركمو

 كلذ رك ذىلا دؤعنسو اشاب يلع دم همزه ىت> لاوطار بش نم

 شيواردلا نيب يردجلا يفت رك ذ
 نم تفذق اذاف لكلا فوج يف يردملا ةدام عضوب صأ نودرغ ناك

 لال نودجو اه ودخايف رجشت نأ ريغي شنوارالا :طسو ىف تمقو مفادللا

 نوحسعو ةيردجلا ةداملاب نوكربتيو ىدبملا تامارك نم أمنا نولوتيف اهفوج

 ةمسل نيس. مول لكي تانف ولا ددعردقو ُي ردملا مهف أشفق مههوجو م

 ىلصينلانا زو ىنامأملع ىببف ىديملاب رابخالا تلصتاو ام' ءىثل اونطش و

 نوادتتسا ءاطسسلا نو رشك ودل ةمارك ءام لو لاكلا أب هريخأ ملسو هيلعقلا

 يدبمال ةتنأن ةمارك ةديكلا هذه نا



 دك م4 مو

 الو ل جاوزا نم نم كك قو و كلاحتدلا نع ىورو * نب يرش

 حكنتف نرقلطت نأب نهريغ اجاوزا كلابح ىف نه ىتالالا كجاوزاب لدبت نأ
 هن رتخا نيح هريغ يلع نهمرحو هدنع نت ىاوالا قالط هيلع مرح نهريغ

 اذه دلو لوقا ١ اذن وح نم كلذ رغو هع منع لف نهريغ حاكن امتاف

 انتصاخ لع هلدجلاو اهركذ لوطي ةريثكرارسسا ىنعلا اذه ىف يل تاصح دق

 كرم قاف اثيدحو أدق انل هثاعدو 3 هتانعو مسيو هيلع هللا لص هللا لوسرب

 ها مالسلا و عوبتملا ف رش نم عباتلا

5 -. 5 5 

 1 موطر خا يلع ةجرق بأ فحز
 يلا اريساكملا كب ' اص لسراو ةجرق ىلا دب ىف يسادف تطمس كَ

 في رجا ةه> نم موطر + اىلا م كل ا هرم ةحرق بأي ىدنيلا بتك ىدب ا

 يلا رارج شيخ ة- 0 اول ١ بجر ربش لد اواو

 لدتا ف هفض لع للا م هةر ةئاّسم موطرخلا نع كيعس ىلا فيرا هبرق

 مضلاوموط رأاماكحت:الايح ةماط ةا2ع ىكاداشو كانهركسعو قرزالا

 هسوضم خيشلا مهمدقم فو موط را لوح وناك نيذلا ةيديملا ةأعد هيلا

 لع م6 0 هتاتاعم مخ فر 5 2 هلوصو مول يبا قو نما كيع

 فلا ترق ل ا اذا . َئى> ناري_لا هومز و هولا ا ماكحتسالا

 ضرالا ىف ةاوذدم تاك 1 اهلالا م ترحشا ماكحتسالا نم 0

 فال ةعلرأ هنراسخ تغاوةحرو و ا 3 هيه ودعلا ىلع ناريثلا دونأ!قاطاو

 نيحورحجلا ادع ليتف

 نبرشع و ةجحرف يبا فحز لبق ثعضصو كو ماغلالا هده تيناكو
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 اهلج نيذللا تنبلاو دلولا ةيمست عم |ميسن ة راشد ءاسنلا ضع ةيفيك يف كلذ

 فخشدال هلضفو هللال وح كلذ لكو انطأب يهسج 4 ١ هتعمسف 0 هللا

 | هلق فض نم ب نا 0 كاوا
 نيقاس | ءاقاجلا ةذالك إل ملسو ةمل ع هللا ص هلل لوس ىقفالخ نا د َ

 4 كل لحال » ىلاعت عل هلوقيف رياس اهلا صضعل ْق ةروكذملا صوصنلا صعل نينا

 ةوادع م-يولق 5 ع ؛ نذلا ناوخالا صعل بلق لحنيل )» دعل نم ءاندلا

 || يرجح ناطيشلا اعاو هناحبس ير يل نهدارآ ىنأللا ءاسنلا ىبس ناطيشلا

 يتلا ةَميَمْلاِب نيميلاو ةرحلاراونا ةرثك دبعلا دنةف اذاف مدلا ىرجم م نم

 ءاسناا كل لحتال» كاحضااوةمركعلاق.ناطيشلا هرضي نأ فاخأ اهلع نحن

 ْ ىتاللاكحاوزأ كل اتالحأ | »هل وق ىهوكل اتلحأ ىناللا آلا يأ« دعل نم

 ١ انللح يتاللا آلا يأعدعب نمءاسنلا كل لتال»لاقمت ةنالا « نهروجأ تينا
 الا لوس دا تام ول تمسك نب أل ليقو اهركذ مد: يتلا ةفصلاب كل
 هلوقليق 0 هعذع امو لاق جوتي انآ هل لح ل أملسو هيلع هللا لص

 لاقت ءاثلا نيا ىدل سا لح أ امئا لاق فلي نم ءاسنلا كل لحال لات

 راسا 0 لاقم يالا « كجاوزأ كل انالحأ انا ىنلا اهيأأي » ىلاعت

 أر مادن اعالث ةلز و ملسو هيلع هللا ىلص هلآ ماقلا اذه ىف مهضعل نيبو دعب

 الو» تارسملا دعب تاينارصنلا الو تايدوبللا كل لحال هانعم دهاجم لاقو

 دوهللا نم نهريغ تالملاب لدبت نأ الو لوق, «جاوزأ نمنمب لدبت نأ
 كبعأ ولو : ةينارصن الو ةيدوهب نينمؤملا مانوكتال لوقب يراصنلاو

 ند تاياتكلا نم هئيك كلف هل لح «كنيع ةلكالمام يلا نهسسح
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 « سوا

 اولاز الواهركذ ىأب ين اا ةمصوصمحلاب كلذ عنك ربحا درو يت>اوضترب ملف

 ىلصص هلوسرو هللا نم انل ىنأ ءىثب الا كلذ ىلا ليب-ال تاّمف نوررسضت

 اهفوقووىناسن نم اميسح يف ةبود تارضح ضءب عوقو عم ملسو هيلع هللا

 ن* ريثك 2 اءعوجرب 7 اهف لصح تاريضح ضعنو ةيفصتلا ف م

 جرللا ىسفن يف دجأ تنك كلذ لكبو ىئاسن نم اهتبسح ىف ةللاص يوار
 هراولا كلذ عم م اذ دراولا يل درو يتح قالطلا ةبسح مام عماش عوجرا نم

 «امحر كر هللا ناكو جرح كيلعز وكي المكل»ىلاعت هلو وهو هركذ 0

 يرد_ص ا امل حرشلاو فوملا كلذ نم يبام جرش دقو الا يردأ الف ةيالأا

 نم رابخالا ءاح دقو نأ تِقو لك ىف لانش هلو ل لضاالاو هدرعاام

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ك ماحلالا كلم ةطساوب هب هللا تميل ىدتلا نا كيملغ ىوسنلا ريانا انه 5

 ةيصوصخلاارارع لف داق 0 هللا لص هلال وسر ناك
 0 هللا لون ©: ةيصوللا عب هن أس 00 هلع هللا ىلص هل هل تناك ىتلا |

 عم أدم ءاسنلا يل تيدهأ الو ا هيلع هللا | ىليص "كأن هلق نام 00

 ىبر نم لج ندم ملسو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر نم يل دراولا

 ريغ نم ىدسج عيمج هتءوس مالس ىنءاخ كلذ يف 5 ا نه شل يف هباحيس

 هنيعو ينددس هللا نم ماهلالا كلم ئه نأ

 0 لع ردقأ الو برفالو كمل الرو ور الوت وص ع فرد

 نطخمام لك نغ هللا ىلابتو لعالا لثملا هلو ةررثك وارسا ىلع دف

 ىذلا ماحلالا كلذ عميل لصح نكسلو ىلاعت هللا ىلا ضوفمكلذ سعأو لابس

 ىل تلصحو هن امم تنكامم يلق لحناو ردصلا هب ىل حرشناف ىل لص

 هبل ءىش مالسلا اده ةءذاو لثم 5 لصح دقو أبمبف ضمه ةريثك رار



| 44 
 ركذلا فنآلا روشنملا صاوه اذهو

 < ميحرلا نحرلا هللا مس 9

 ٠ مياستلا عم م هلاو دمج دسم لع ةاليفلاو ٠ 6 كلا ييلاولا لل دبجلا ]

 ررمغتلا رثك دق هنا هللا دبع نب ىدبملا دم هللا ىلا رّتفملا ديعلا لوقيف دعبو||

 نرمز لبق قالطلا مهم لصاملا راصنالا نم ثوغلا بلطو يلا ييشتلاو |

 أو 0 دقو مهئاسل ١ نمو مب مم جرأاو قيضلا نم كلذ واذ الو ةيديملا |

 كلذ نع ضرعأارارمو اوبلط هللا نيد يف عامجالاو ةفلاللو اولانأ هللا ||
 لهال قالطلا يف ةبسملا مدع نا ضعبال ىتفأو نيئمؤم اوناكاوسيلأ لوقأو |

 ةبسح نمل نكي الف نمل مصعال ننال تانمؤم نكي مل ىتاللا ءاسنلاو رقيقا |

 تاهناو تعرضتو كلذب تممتهاف ددرتلاو كلذ ىفررضتلا رثك ىتح قالط |

 ١ دعو دق هناحبس هنال ىلاعت هللا باتك نم ناقرف يل لصحيا كلذ يف هللا يلا ||

 | هذه يل تدروف يلاب نم اجراخ ىمالا اذه ناك دقو بئارلادرو رخا ىف ||

 م ماحلالا عم «جرح نم نيدلا يف مكيلع لعجامو » ىلاعت هلوق ىهو هبال ظ

 ظ لبق قالطلا ناو ةيدلا لبق قالطلا ىف لصاملا ررضتلا كلذ نم جرفلا ْ

 | ةيدبملا لبق قالط قبسو ةيدهملا دعب ولو ثالثلا تمت نأ بسحال ةيدبملا

 ةنالثلا ةقلطم يف ام نوتشب ءالعلا ناك يتلا ىواتفلا نوكتال ةيدبملا دمبو

 راع نام هلوق نم انل دراولا كلذ تقو يف ينعاذ يح يلق يف عقو دقو

 د مالساالا نيد يف نولخدم سانلاف ترغلا ىلا «ابأد نم جرخم امل اننا لس

 لبق اهضعب عقوو قالطلا دد.ع ماع قات فدل عقو دقو لاق ام وأ يلع

 ٍ اودوزم نا مم صاو باءمالا ضعنو مهلهأ مهسشاب اور مضتدقو ةنديملا ظ



 ' د ما ظ

 ْ لع رداق هنأب ءاطسسلا لوقع لع هول مولع بذك دقو 4ع مهمأر الو هل ظ

 ْ مهيلع ب الا

 1 نا هل اورك ذو يدبملا مه ازرع لبا ا لا شيد ةدوع ىدلو ظ

 نيدئاقلا نيب قافولا مدع ةمزملا ببس نكلو 0 6 3 كد لبملا ظ
0 0 : 0 

 1 4ي 0 ىدب 1

 6 ةقلاط هد 5

 ش ميدقتل ةريزإلا يلاهأ نم يف ريثأ 4 اع دِؤوو دهرأا ف ئدملار 1

 ١ قاوألا مءاجوز م ف ن.دفاولا ك كقئاوأ ن 0 ريثأ ه 61 عوضخلاو ة 4ع اامأأ |

 ْ لبق نبن«ناتما اةقلطب تلك را رعد ر ورظ لبق انالث قالطلا نواع مف مقو

 || مق ىلا هيواعد ىف هلاق امث ءى "ل را : نوتفتسلا ىب دقو هنوعد

 ا نمإ 5 هيكج ةنوعد روب َّ مدق يذلا نمزلا كتراماشد 0

 ئ َّى واتفلا 0 باءاف ل و هيلع هللا ل ىلإ ةثعل مدع ىذلا ةيلهاملا

 نيذلا ريغ اجازا نحكن. نا ريغ نمتاقلطملا كئلو "يطو زاوجب هيفح رص روشنع

 || نهنأ ركذفهئاست رك ذ ىلا فرطت مث تانمؤم ريغ نك نها ىوعدب نهوقلط

 || ةين ارذلا تابالا ضءل ريس ىلا ضرثو ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ءانك

 هناو هاوه قباطي اع اهرسفو - و هيلع هللا ىلص ىنالا ءاسن ىف تاز يتلا

 ينلا نا متزو فرح الو توصل سنل لجو نع هللا لبق نم امالك عمس

 1ْ كاذ نا لصاملاو . هل بتحاصم ماحلالا كالم ناب ه ا مس و هيلع هللا ِض

 || لالضلاو عدبلا نميدملا هيلع ناك ام ىلع لدن ىتلا برذاك الاب ءولمم روشنملا ْ



 4م

 5 ه1 هحنع ٍّك نادمحو يوجنلا نمح را كرع نيد ف فالملا ددشاو

 ىدملا ىلع لاف هتبار نم هنالو ةبارقلا نم امه امل ناد اديبظ ي *داعتلا

 نولوكلا ىبرغلا' نادودسلا يلاهأ نم ةلناقملا لك ناب امهلا 0 بكف

 نم را درع ميلع ريمالاف ةلَقأ دلو فوم أهلا اما هحاع ىبا ناد 5 عا تخن

 هسا الاف ةنسم نرريمالا نم دحاو لك نوكيو يوجنلا

 كوضو نا هش لاق ايم نءو نري ل أ اروشنم ىدتملا بتكو

 و رادلا اج اوجاع اذا هراصنا نأ ةرضح يف هريخأ ملسو هيلع هللا لص هلا

 هحوو وه ريصاو هرو>ص عدصتو م,ءادقا تح كدت سيما مد ةحددص

 ءاود ضرالا

 ةعزه رش شواردلا ا مويلا كلذ رصع ىلا ماد فينع لاتق دعبو لبلا

 نيذلا نيحورهلا ادع يتق فالا ةردع نم رثكا برملا ةحاس يف اوكرتو

 ءىش مهس يف ايفو شرؤاردلا نم را داعو ردقلا اده ع مهودع قا

 ريد يل 1 دقو لش ادب 00 مولع باك ىذلا يدبملا نم ريشا

 فود !سهاظالا هاوءد قدمي ال راص ريادلا ةعقاو ذنم نكلو ةينالعلاو

 ماقتنالا و ةعبق ولا ن“ هسفن ىلع

 مهوعدب_ مهيلا بتك هراصنا تقل يتلا ةمزملا ربخ يدبملا ازستا انو
 لجل ءاسؤر نا هباتك نءض م 1لاقو هيما هر اكسو ل دررملا لآ

 أ ءرمأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ل عوضملاو 0007 ا

 اوعضخم مل لبجلا ءاسؤر 1 هقيقلساو لاو مول نانحالا و مهران ءنع فكلاب



 ديك مسحا/ واو

 راع ار اع ىي نا ريغ نم ةدودلا 1 ل كلذ ىار اد

 صدرتلاب غانم هيلدا قزوشاللا قدام نم دحاو هيلع راشاف ةراضصتا

 مهتعاط نومدقب ىرثلا ءاسؤر ءاج مايأ ةعضب دعبو هتروشم لبتف اليلق

 ةموكحال امنودؤب ةببرض شرق فلا يتئام ماع ضرفو مارك الاب ماَقلتف

 باو تراص مّ ندو مبلع ةموكلم لا ةطاس نولثع اماكحو ءادور مم

 لسعلا و ماعنلا شل رو جاعلا أهم باجي و راحتلا هحو ْ 4> وفم ريادلا لبح

 ةرثكب ديدح نداعم لبجلا اذه يف دجويو مسسلاو غبتلاو يدنه نمو

 اهحارختسا ةيفك نولهي يلاهالاو

 ناكيش ىلعالول ربادلا ليج له اراغأ سكيه لا ر نجلا ة ك# ىدرملا كتفامدعبو

 يذمملا بتكف شروع رانا قدانبلا 0 اوفطتخاو ةارلا 2 ل

 اولبامف هوفطتخا ام اودرب نا مهلاسو هتءاطيف لوخدلل موعدي مهئاسؤر ىلا || '
 ممم ماقتسالل م اجافنم ىلع مصو مهيلعد مح ثارتك ايلا مدعو ضفيرلاب هنوعد ظ ١ ا

 ىوجنلا نم رلا كيع نيد الا بدا دهرا 5 هراصلا تعمتحا الو

 ةعاطب يناثلا صأو ةيداهملا دئاق هجنعابأ نادمحو ءاضيبلا ةبارلا بحاص

 أملا ف”"رورثع مم لتافم علا نيرا ف ريادلا ليبح ع أامحزف لوالا ا

 اد_ه ع ٍْو ل وتحنمأ ر قداس نم مهلج حالم و ةدعنع ناد 0 ود

 ريغ 00 ذم ربت 0 ّ ه راضإ عافدب لودو لا هاتي ليك 7 ٍِظ 1

 ةنام شيلا دد نع مث غلب ىتح ممول لك ددلا لاسوا ىلاو يدمملاو ةليلق

 لئاقم فلا |٠



 0 دي مع و

 ظ رقم ينلا وحن هعافترا غلب ذاهتق لعدوءصلل دحأو ليام الا ليملا ادمل سلو

 أ رانس بونج مقاولا يلف لبج ةق ىلع دعص هنا نيبرصملا دحأ انل لقنو

 ْ 19 لابجو ريادلا لبج رصلأف موينلا ريثأ 0 ُ قرزالا لينلا عنان دنع

 لق لابج ىهاهو

 || نع مهدمب عم هلهأ عيطتسل ةيعيبط ةعنم وذ ريادلا لبج ناف هيلعو

 تاليحتسملا عيار هيلع ءاليتسالا اولعجي نأ ةيعافدلا تادعمل
 ظ

 ىملح ندسح ناك هب رجه 8١و هيد ماع ف و
 ْ 1 ريدم رمدسلا وللا أشاب

 و أطب هيلع فدحزو 1 وكما ةطاسل ريادلا لبح عاضخا كصقو و نافد م ركل
ٍ 

 ا "0000 طا كا فرويشالا دونح نم ةئاغنرا وحتو نييمالعتلا ةاثملا نم

 ْ ع هع وعصلا نم نكمت 5 مهلا 4م ودع 3 ود ونلا رع ايل َىح رذحلا ةسفنل

 || اوعاطتسال مهلع همدق صمأ اوملع ول نبذلا هلهأ نم ةرغ ىلعلبجلا اذه ةق

 ةعشم ريبكا ١ ريغل هعذد

 مهواصأو رار> شحن ناكسلا مهلباق ليش 3 ع ِق دونإلا رئ 7 0 الو

 ٌْ فالآ هع_ضل ةزانم >2 نيب ونلا رفهشل و ؛ لاذ رس هلا راصتنا ا تن ابرح

 | تاباثلا نم اهيذام هلاه لبملا ةق يف رظنلا نممأ امل دئاقلانا مث مهتتاقم نم
 || ناىلا 1 ا لا رونلا ابصخاو ةيراضلا شوحولا ةراكو ةييتكلا

 افينع اموجه مهئيشام يئارزو مهزانم مجان يلا روثلا عم رثو رك يف مهليل

 ةليل لك يف

 ظ ل وضق و نيئعاس نسا هسا و رغ لبق مهلا رز و مهخاوكا| لخاد | ومصتعل



 ديك منسم

 امني قبرطلا يف نوريس نيذلا ةرثكل ناكسلاب ةلها ةنبدك

 نما وعو رداتلا د لع نب. هوم هم يالا لع ىذا تانعلاو

 هرابخأة يق رك ذ يلا دومتسوهعم ةبدبملا ةوعدناكرأ اوداش نيذلا هراصنا ربكا

 هلدقو هيلع هدونج ةرونو

 ميدقتل ةريزجلا لاغأ نم ريثك هيلع كاوو دهرا ف ىدبلا ركع

 ماقأو داهجلل مثدالإ ىلا ةدوملا ىلع مهو ماركالاب ميلباقي ناكف هل ةءاطلا

 نع دعس ال يذلا زاذلا لبج لع ةراثلا املك هشويبح لس زاو دهرا ىف ىدرإإ

 ةدحاو ةلحرص ةريسم الا دهرا

 ربادلا ل بج لها عم يدجلا برح رك ذ
 نافدروك 3 ضيا نم يفرشلا بونملا ف عقاو ربادلا لدبح

 4هطصرعو الم نيثداد هلوط غلب لدج وهو نييبونلا دييعلا نم هناكسو

 الاف 0 كمل نا وصلا نم هر>ح>و ردفلا اد_ه نع اليلق صدت

 أف عبط و عرزلا اهبف تبل _تنافدروت ىضارأ دوجأ نم ةيعارز ضرأ

 ىلع فيذام اهنم ةدحاو لك نكس ةءرق ةنام نم رثكا ةمَقلا كلت ينو ءاسلا
 مسدنعو ريثكلا انام ىف قلما نوع ربو نوءرزب ةملسل فالاء

 لبمطلا كلذ: تالوغع رثكا نمو ءاملآكا لكاةيبق نأ سرك

 هكولي وأهنخدب نه ريشختلا دبدش وهو ( يواركدك ) ىمسلا ( غبتلا ) عون
 لاق مهند الناكسلا ءالؤهو ( هغدم ) ماب ةفورعملا ةّقرطلا ىلع هف يف

 سالما نم ةيراع موماسجأ و داوسلا ةديدش مهلاولاو ةيقب رفا ةنيع ران

 مماروع اهب نورتس ةريغص زر امالا



 هب معو

 ن<وةسدقملا نك امالا ىف اب اهبحاص مايق ةرورض ةيدبملا تابنال نؤرب مهنا

 م وطرلا نع انتهجو فارصلا ناف هيلعو ةلامال كاذ ةروريصل ماندع ودق

 يلع يدسمملا قفاوف ةبمأا ةئبس تناك ابر ىتلا كوكشلا هذه لثمل اياب حتشي

 نع دامتبالا نوهركيو ةلّقاد نه مث نيذلا هءراقا لايمال اعبت يأرلا اذ_ه

 نادوسلا ىلاهأ نا يرخأ ةهج نءو ىبرنلا نادوسلا يف حوطتلاو مهناطوأ

 اولاوو هنع اوبغر يبرنلا نادوسلا ىلا فحإلا ىلع هتيذب اوملع اذا .طسوالا

 موطرخلا ىلا فحزلا ىلع مزعلا دطوو ةينلا دع هنا لصاحلاو. ةهوكملا

 ءاجو ايندل' عاتم محل احم مرايد ةردانمو ةرجحلا ىلع سانلا ثحب ذخأو

 ناو ةيشاملا نم اهريغو لبالاو رئبلا ءانتقا مذ يف ظعاوملا نم ة ةريثك ءايشاب

 صاب مس و عرزلا ىلا نكرب نا دبعلاب 0 الف دايعلا قازراب لفكتم هللا

 نوقرحم اوناكف نافدروك يلاهأ نم ةيغاص 4 هظعاوم تفداصف ةشدعملا

 وع 0 الا ىف ىدبملاب نودحلبو اهنوحذب وأ 9 مهيشأم لوعيسو مهزانم

 تعفتراوءاماّل قو ضر الامم تقاض لئاقم فلا ةنامئامت ءاهز ةلو> عمتجا

 ضيبالايف ةليلق رابألا نال غاص شورق ةرشع ءاملا ةرج نمث غلب ىتح هنامعأ

 نضرالا نال نيتنس: نم لقأ ف ُِر رفح رستن الو رتم يتام أبقمع غلسو

 ناوصلا نم ةباص روخصا ةوشحم

 حبسملا نا مهل لاقو سانلا يف بطخ ةارخآلا دام رش لادا فو

 يف عقو ىنع فاخت نم لك ناو اهنم ىصوخش دعب ضيبالا نا لاعسلا

 ين مقاولا ( د هرلا ريدغ ) ةهج يلا ضيبالا رداغ مث هعابلأ 1! ءرامو هتنت

 اخاوكااشناو ده رلاب لزنو نيتلح صةريسم ىلع ضد الا نم قرشلا ب ونجلا

 حت

 دهرلاو ضيالا نيد ام راصف هفاخ مريس نمانلا عباتو هانكسل صوبلا نم



 يك موسع و

 || هاقو كلا اص انبحم ىلا هللا دبع نب يدبملا دم هللا ىلا رتفملا دبعلا نف

 أ| نا تعال بلل أ نيم كلمت تال نسل ا
 || ىلا برش اهف يعسلاو رارقلا رادل دوزتال هللا اهقلخ دقو ةيضققنم رادلا هذه

 ئ مدشو كب ة ةففش وهاماو ةذخاؤأا سيل اذه كسبح نا معاو راتذلا قلاحلا

 || كلاح قرع ىلاو ميالم ءوس نم كل و ريف و مادلا كريخ يللا

 || نينمؤلا م ّ ينال 6 تايناسف دصق ىدنع سيلو كنم كحالصلو

 || نم سو هيلع هللا لص ينلا قاخم تحول امو كلذ ريخ رظنتسو تانمؤلاو

 || الو يلوح ال هنم ةمحر كلذب هللا ىتماخ دق يلاعت هللا لضفبف هتمحرو هحفص

 || يف كنظ نسخ ىنلا ميظع دجت انب نظلا نسحو انل كميلستب نكلو يتوق
 مالسلاو ةباهنلا لاك دجم ةبادبلا نسحبف انيفو هللا

 دهرلار يدغيلا ضيبالا نم يدجلا فحزركذ
 || ذوفتنأو نادوسلا ءاحأ رثك أ يف ترشتلا دق هتوعد نأ ىدبلا مع 3 ا

 ١ أهاكو 1 راثومو موطرخلا ريغ نادوسلا ُْف قب و نقلت دق ةماوكللا 1

 ظ َكأ يشااعتلا هللا كيع ىأر نم ناكو هبروشم لهأ هيلا ع هدونجم ةروص#

 || عاضخال شوبملاب ثعم :تأو نافدروك ةصاعضسالا يدا دات

 || يلا مدقتبو هدعاس دتشيل هلامتريخذو انك موطرخلا

 موطرخلا دنع فقنال انا لاف ءافلخلا دحأ هضرامف اهاع نيبرصملا ةراغ لاما |

 أ| ناو نيفيرشلا نيمرملاف ماشلا 0 د رصم يلا مدسقتلا نمانل دبال لب

 ثءح ما ككل اب ارتك وعش 0 ههح ىلا 0 :



 كل

 نسانلإ ٠ رمود لاق ثيح هلوق ىف هللا قديم 11 نكلو مهناعا ةيفصتو

 باشا ةئتف هماصأ ناو هب لامعا را هباصأ ناف فرح ىلع هللا دبا نم

 ةدداود ونيكمت ىلع كاما ناك ولف ةدالا# ةرخنألاو ايندلا شخ ةهجو ىلع
 ءاضق نسحو هللا دنع امب اناا كب هللا نم ةمحر ءالبلا نم كل لصح ام

 نودرتلا تءداخ امل ابرأ ابرا كلذب تءطت ولفهللا دنعام ريخ كلذ ىلجو هللا[

 «تيلماام لثم الل ىلب ام لوس لو هيلع هللا لص نيلسرملا دبس نا ثدح |

 ليلق كاذ نا تفرعل فوفملاو ىرعلاو لاقثالاو عاوجالاب تيلبام لكو |

 هللا لوس ذا هللا دنع زوفلا وهام مل تاقلو هللا د_نع هبلطت يذلا بنج يف |

 مهيلع كئلوأ»هلوق يلا«نيرباصلا عمهللا نا ةول_صلاو ربصلاب اونيعتسا» ىلاعت |
 لدَصَل و هللا نع تض عاف« نودتيملا مث كنئاوأو ةمحرو مهر نم تاولص||

 ةودملاالادرب لو انرك ذ نع ىلوت نم 000 هللا لاق دقو هللا مالكب ||

 اندرأ دق لتقلا اف كقاّمحتساو ةل مؤش عمو « معلا نم مهغلبم كلذ ايندلا

 نيمركملا عم نوكتل لفلاو 00 نجسلاب كاباطخ ريثكتو كتفضصتا|

 تان الذ كلب ةحر ةل ءادلا ةميظعلا ايازملا نم هللا دنعام بلاط يف نيقدالا ّْ

 اازلل ايالبلا ةرثك يف ذا بدأنا كيم دب رام دق لع تلاد تنك كل
 كانأ اذاف هقارف' لع فساتن يذلا امين ىتالو ايئدلا يف ريش الو درؤ اك

 اهشأمو ايندلا ع و هللا هنا نسح بقرتو هلل كار يباوج

 +.١ ةنس مرحم ١4 مالسلاو لماكلا اضرلا لانتل ||

 رخا باتك ةروصهذهو ظ

 < ميحرلا نجرلا هللا مس

 دعبو مياستلا عم هلاو دم انديس لع 0 اللا يلاولا دجلا
١ 
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 هلهثك نم تاتكةروعددعو ا

 ْ # ميحرلا نرمحرا للا مس 9 ّْ

 1 كلو "ها ةالصلاو ىيركلا يلاولا للدجلا

 || لك هللا ءاقو كلما اص ىلا هللا دبع نن يدا هالوم ىلا رقتنملا دبعلا نش||

 | للا نأ كامتم ال كالا للا نوع نذل ريا لأ نم هلو كاش رثك ١

 || ءازملا رادب نوقدصملا زيمتيل ءالتبا راد ايندلا لمح دقو ءىث لك هدو رداق |

 ظ يف ىزج ال هنا .نوةةحتملا ءىكأ لك ىلع هللا ةردش نوفراعلا قابل قئاز كد |

 |١ ض عا نذ ةدلاب ةاكح لع ناكاللا اليف لف امو هتدارانالا ءق ناك

 1 ءايلوألاو لدرلا ةعابلا لع نيهاربلا مايمل ةديدش هي ومع هيفاع 5 ااهد كيع ا

 | دك! هيلع ةجحلا تناك ةفرعم ىلع ضرععأ نمو هدنع ام ىلعو هّللا ىلع نيلادلا |

 |١ نووزرذلا ىلا هتلسرأ يذلا باوملا يف تفرع دق كناو نخاوبدسا هءاذعو

 أ دق هتحرب للا ناو هبلغالا دحأ هللا نيد بلاغي الو هلل اهلك ةردقلا نأ الوأ ا
 ْ رونلاىلا تايلظلا نم جورملاب هن دبع ىلع كالدو ةطرولا يف عوقولا نم كذا ا
 أ لعوطتم كنا ناو لعن [رهاظ كلذ تان ةئح مقاول هلك كلذ عمو |

 كلذب تيلوتو تضرعأ امو ىاثلا باوأا ق.نودرتلا هب ابطا ت5

 ناك ولو كاع غلبم تزابمو اندلا ةامملا كل آلا ةرخالاراالاو هللا نع

 || لاملاوهاجلا نم ايندلا سيسخ بلطب تنفان امل اقداد هللا دنع او هللاب كناميا

 || عوج ببسل هيدهم نعو هللا نع فرصن- تنك انو نودرغلا هب تنطاب و

 || دشا وه ام ىلع اوربص دق هللا دنع انع نيقاديصملا نا فرت كلنا 5 ةلطح وأ

 || تلزلزتو مايد اوقرافو مهلاومأ للا ىف تبهذ دقو افاما كيلع لصحام
 || ماو“ ميظعتل مهبر كلذب ىلبملا نا نيفراع كلذب نيضار مهمابحأو مدالوأ |



 دوم

 نود رت هللا ل ةكبف دقن نأ تكشواف ناوددلاىلا ةديدش ةجاح ىف

 ا راسل ددملالاصنا نأكو هيلا ةدحنلا لاصيا أ ْق رظنلاب هدعل

 موطرحلا نمارب مدقتلاو ةرطاخلا عيطتسا موطرخا ىف دونج دوجو مدع اهم

 ىسادف يلا

 رولا نإإل امنت رم ليتلا ناك ول ارح ةدجتلا لاح نكسملا نم ناك دقو
 لايما ةنالث نم رثك ا ذئتقو موطرحلا نم رفسلا عيطتسنال

 لسما لك كب اص كف ١خوأ هكا ةرخالا يدا روش لثاوا يفو

 هل سرا يذلا ةحرق ىلا يلا هسفن ملساف هتريخذ لك دف ام هيلا ددملا لوصوب

 لا 1 ]نادي ريعللا ناو ةجرق را ذا ىمادق طوتساو

 هثحب ذخأو ماركالا نم ءىثنب هلباق ىدبملا ىلا كب اص لصواللو

 م ككل ك1 سس سس سس 2_0 نئماو أشا نيطالس 2 ةنحدمو هيأع ضيف 9 هصسعاوال داش الاو ةعاطلا ع

 ريخ نجسلا ناب ه.واجم ناكف هتلز نع حفصلا هلاس نيتك ةدع هيلا يكف

 راتكلا لآ لبلاو قالا نم هتررس تيلتنت .هيف نال قالدطالا نم هل

 ةرحملا نم 1٠5 هع رخاوا يفو ىت> ا قةدم شو

 افا تارودللا تاتك نع القن ىدبملا هل هبتكام ضعب انهركذنو

 هربد ام ريثكبهماعي نودروغ يلا بتك كب اص نا ىلع ةلالدلاو ةدئافلا نم

 يف ةدم كب اص يضقو ىدهملا سيساوج يدبأب بتكلا تمقوف يدبما
 راب تام نع 2 ديزي ارث هديب رثحو ةقاشلا لاذشالاو نجلا باذع

 اشاب بتل عم ةيمفرلا ناريمريملا هبترب هيلع منأ دف نودووت ناكو
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 ْ صاع ةراغ كمل ايدنح نيسمهحو ةنأم 2 ا لخد هنأ ىهدم مف ارا دقو

 ع ينشاك- لا نبا

 اي 1 1 دوش نامحتصم ةعمو َر راكم رداغف موطرخلا تك كملا

 ١ ىدنح ا

 1 فرب ملف 0 ىلا ا هيلع 1 اذ م م هوعد قش

 ئ مو طرا لأ هريس عباتف ا هبف نوءمطي ءادعالا نا ملع ثءح كلذ

 يد ةسلسملا ءادخ رمللا ةَفض ىلعة رق ىهو« ىسادف» ة 4يدح ل لصي داك امو

 || ةببرقلا ىرقلا ناكس هيلع اوخرصتساو ةيماسملا نونكسل نيذلا نوياءملا ماق

 1 أ لو 0 هومجاهو وال ا لع 37 دذدع عمتجاف ةيملسملا نم

 || فقوو ةبرزلا شيواردلا محتقاف كوشلا نم ةبيرز لخاد 'نصحنو هتبهأ
 !ٍ 5 7 أ

 ا نوقايلا م لئاقم فا | ةعارا اولتمف لاطبالا ةفقو هر اننبعو وه

 يشك عمج ف ا يلا م كفيف ريصصيلا ناب ربا لصلاو لشملاو َة ا زهاب

 ْ: : دف يت>دونحال يا و 5 ا ةرآس * رمهمتف برحلل

 1 نمرثك أ ةجرق وبأ اهف سس هعقاو كب 4 نيدو ها تعءقوو ةحرق وأ

 ا لت مدقف 4. دعس دسعلا خ خيشلا ىلا ة ة>رو ةوأ سرا 3 لد انقله 0 هبال

 ْ خيشلاة جرف وأ 0 0 لد ُْف تعفو ةموكملارخاوب تك ةرخآب

 || انتضبق يف تطّقس دق موطرخلا نا هل لاقو هب عمتجاف كلن اص ىلا هيفا

 ْ ةلظلنم اناعأ كلذ ىلعهل فاحو
 || كنرطلاص نا نودرغ اونابأف موطرملا اولصو دق كد اص لسر ناكو

 نادودنلا 6« 5 »



 4 لل

 نم فحزف ريصبلا نبا ةيعادلاو كلملا كب اص نيب يلوالا ةمقاولاب هنأجاف

 قدانم نيحا_سم لتاقم فلا نيتس ءاهز هعمو ىمادف ىلا ةنيطقلا

 ربش بفصتنم يف كلذ ناكو حدا وشو مفادم موعمو نوتحنمار زارطك'نم

 ىسءا ةنسىلوالا يداج

 لامع لزعو تأهإلا ىلع هلام عزو نيوالملا ىلا ةجرق وبأ لصو الو

 ىلا ىدبملا بتكف امهنيرشلا عوقو فيخو امهند» ماصخلا دتشاف ريصبلا نبا

 وبا بدتناو هتعاط ميدقن ريغ عطتسي لف ةجرق ىبأ ةعاطب هيصأ ريصبلا نب
 كرم ريثك لاوما ةرداصم هيلأ دهعو ةيملسملا ىلع الماع اردن هاخأ ةجرق

 لاومالا هذه نم ريثك ءىش لع لصحتف ةموكملا ءالو نونطب نيذلا

 38 .يطخماق هال اريح املاع 00 عيشلا لك رصل, ضقو
 هلحتاام لك نالطب رهظن يتلا ةسيعرشلا ةلدالا 0 داك ةسلمملا لاعاا

 ةيذاكلا ى واعدلا نم ىدبلا

 هماما هداعأف هيلا بسنن امع هلأس رصن ىندب نيب دم خبشلا فقوا مو
 هفنع تبرضو قوسلا يلا قيسف هب سا هللا ىف توما تهراإل ىتنا لاقو

 دّقتمإ ناك هنال هِلتقدركد ناك ةحرق انأ نا ع .رضاملا ضعلنع ىوربو

 حالصلا هيف

 ا ب

 ىسادف يف كملا كب حناص بورحر كد
 قزوي.شاءللا نم يدنج هب ' اعل ر 0 ومب ناك ةيشاشلا نم قجنص كملا كم اص

 | هل ديشف اشاب لح رداقلا دبع عم مئاقولا رثك أ دبش حجار لّمعو ةرابم اذ ناكو ||

 ظ ظ ظ ةراملاو ةعاجشلاب

 - يسوي وخز اناس / 00 :
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 م-يلع التو ءارصالا يعدتسا ىدبملا هبتك ام ىلع ريخلا دمت علطا الو

 دحاو لك منتماو عايصنالا وبأو عانتمالا ىلع اورصأف ةروكذملا بتكلا

 ربح بتكو مهنم فناع زىلع ريخلا دم ضبقو ةنتفلا عوقو فيخو هنريشعل

 د ىلا هتعزع فرصو لهاستلاب 1 ةلاكا هيلا تلصو امي ىدبلا

 ةيزياكنالا ةلما هجو يف فوقولاو ةلقثد ىلع ةراغال شويجلا دادعاو لاجرلا
 ةلقند ىف اهتاكرح تأدد دق تناكو

 هتنارقيوذ صخو دالبلا هلت نادو ريرب يف ريخلا د مدق ترعتساو

 دفو بهذو ةوادعلاهلاو 21 و نوياعإلا هيلع قل فئاظولا لوب هنذمالتو

 نم ناك ىتح نيئئاخ مبعجر ٍ موفنعف ريما دم نم و وكشل ىدتملا لا م

 اهل نييلعحال ضغبلا ديدش ناك ىذلا ىشاعتلا مايأ مرادف من مأ

 قفوملاهللاوهناكمىف هلك كلذ ركذ نا و ةلعفلا ا مهم ماقتن الل ةصرفلا

 يدها ل | يلع ةجرقيبا ةر امياركذ
 ديبملا يشلا ىلع هب شو امور يضبلا نبا ةيعادلالعأ نم ناك امانركد

 ةلع ارلأتم نك يذلا ةَحَرَق انأ دي جالا ىدنحا ىدملا نا نآلا لوشو

 ةجرق يبأ ةعاطب هتوعد يف اولخد نذلا ىلا تكو سكحيه لارألا

 هعمو ضِيبالا ةجرق وبأ ردانف قرزالاو ضيبالا نيرحبلا ىلع ريمأ هناو
 عيمج وعد لسرأ ضيبالا لينلا ءيطاش ىلا لصو الو اقم فلأ نورشع

 ةنيطملا ةءرق اهربشا ةديدع يرق ىف نينطوتسما وناك نيذلا هن راقأ ةلقاندلا

 موطرخلا بونج نم ليم ةئام وحن دع ىلع

 رابخالا نكلو ةنيطقلا نم موطرخلا ىلع فحزلا ىو. ةجرق وبأ ناكو



 4م

 بوبه نا ىرب مهضعبو دعي الو فصو الهناف هدعأ الو ةفصأ نأ ردقأ الف

 شقملا تدب نم جر يذلا ناخدلاك هدسج عيمجو هماسم يف لخدت ةنجلا

 افانضا ذلاو لدا ةجلا يف يتلا كلت نكللا عاما ةذإب هبشا ةذل امل دحبف

 تاينن ةنإلا ءاسنل عمسيو هدسج عيمج اهيذتليو لاب لل ةفامف

 ىلع نيشميف ةدنملا ضرأ ىلع نويشك ءاوهلا ىف نيشمعي نهو اذ فصوت ال

 مهل نللهيو داهجلا يف مبعم نفق نهجاوزأ نرزيو نرطيو ضرالا هجو

 ندعق دهشتشل مو حرج ناو هءيعن راد ىلا هب نيضمو هنذدخا دبشتسا ناف

 ءادبش نم باعصالا ضعلو حرإا نم ءىربي وا تومي نا ىلا هنضرع هعم

 || نيا ناوح الادجأ لومتف 0 رودقو ميظع مين ىف ىري يلالشلا ةعقو

 || انلزانم نياف ميظملا ميمنلا اذه مت.عنتو مي ركلا لزنملا اذه ملزنا دق مكنا

 || لثكتو لزاتم مهم د قديما باحصأ ناف قئشت ال لوقف انمدنو

 || ىتم لوقيف ةميفن املو ةميظع لزانم هيريف .لزانم كيرأل يعم ٌصماف اذه
 || ناف قفشت ال هل لويف ةبعتملا ةردكلا رادلا هذه رم جرخمتو اذهب قحلن

 ْ رباكأض عب ىرب مهضعإ وهذه مهمل لوءعاتيف اس رق نولصي يدمملا باوأ

 اوتام نيذلا ىدبملا باعصأ تاماقم عم هماقم نع هلأسيف نيمدقتملا نيملاصلا

 ْ "قرص نوقار مهف مارت المهاجر د ولع نم ىدبملا باص أ نإ تاهيه لوقيف
 || بامسا انك ائّديل نولوقو ىددهملا بامصأ نوطبغي مهنا ئرب اريثكو ابظع
 || مقشتسي ميضميو ىلاعت هللا دنع مهاضفو مهتاكم ميلظع ما ندر 1 ىدهلا

 || ةبترب ضار يناف هءاعحأ سخأ نم يناجي يدبملا اوبلطا لوقو بامصالاب |

 ْ بامضالل ةنملا يف ىور امم ريثك اذه لثمو كلذ تدجو نا حرفأو مهسخأ

 «مالسلاو ٍبيرقََللا دنعام ىلا مودقلا ناف باب>الا اهسأ ايبف نيقداصلا



 اها دنا دعوت

 ىذلا اذ نفمويلا كلذ يف ةنس نيعبرالا وحن ةعاسلا فصنو مام ةنامسحخ مويلا||

 ا تول د ا م

 ككل

 || صلخ ىذلا خالا كلذ درجتف رثكاو ةنس نيميرالا وحن ناشطع امئاج هيف |
 نب نس نش يع 7 ل ع اد

 |١ انل فض هل لايف كلذ ريمغو ميخو روصقو ةرساو شرفو نادلوورو> وأ

 | نيصلخلا هدابع هب هللا مركا .ىث اذه لوقيف منلا نم هيف تنأ ىذلا اذه |

 | 6 ناب 6
| 

 ٍ تق ىذلا ب ركلا و دب ديداغلا ل وهلا اذه كلذ باسل ثريف مدعلا

 يف يه ةليلق مايأ ىف ةليلق ةعتم ببس هلثم هسفنل يضريف لوحلا اذه قيطي
 افي

(ّ 

 | اهبف مادام اهاج الو اليل ةولو الام ايندلا ف بلطي ال نامتحو ةعانس فضل دن

 ١١١ ثجتلا "انموم ناك,نم؟ نا:ناؤغالا لعيلو اذه .ىلاعت هللا قالب ىتح ادح||

و اونبآ قذلا ةعفرو اهرضو اهرطخ ةرثكو اءاسحو ةزختألا ترفقو
 ْ اولمع

 |١ تاجردلا لبزج لانيل هلل درجتيلف ةلوطلا ةرسطا نم هبقمت ام مؤشو هللا |

 | ايندلا بلطي الو ايح مادام ةرخآلا ءانبأ نم ريصيلو تاريملا متادب زوشو ||

 أ الو كلذ قدص قيال 66 ابمايا رخآ مايالا هذهو تضرقنا دق اهناف |بعاتمو ||

 || برغللاو قرشملاكوناترض امنا درو م ةرخآلا ميعذو ايندلا عاتم دبعال عمتجم ٍ

 م أضعل نا قورو قرع همم كعب برغم ا نم كيعلا برش ام ردقف ْ

 أ طاح هنا اطل ودايحا رخا لبق اونامو اوعتمتو مئاننلا اولكا نيذلا باعصالا |

 1 يدبملا نا هل ليقو هيلع 0 بدذعو سدح هنأ اهحارخا لش تاق اهحارخا ١

 | باذملاقذةرخآلا ميعذ عم ايندلاعاتم كل ممجت نا ديرتأ هراذنا دعبف كرذنا ||

 هل نأ ةبافك هنأ د امفو كلذ ريغو كل ردع الؤ ميلالا :
 ْ ناوخالا نع درووةانع

 ا مسملا هللا دنع ال مهنا قدصو مهئافص لاح ىف اود,شتساو اوم نيذلا |



 فضل

 ىنعم اذه هلعفا هلك ىديملاهب كرمأب ىذلافيدهملا أ بعوتست مل ءىش يال
 ىنلا ةركاذم هنم عمسال هللا دبع ةفيلألا تينأ مث لاق هللا دبع ةفيلخال ةمالك

 مانت هعم نولصي هيمزالم نم 00 ةفيلخلا َك م تعوذ 0 و هيلع هللا لص

 تببل اهب كنايتا مدعف ةمينغلا نم يتلا ةمالا يأ م داذلا نايل لاقو ةالصلا

 دربعت مل ءىش يال هللا دبع ةفيلملا ىل لاقو لق انالثن  انالع ههنا لادلا

 هل تلتف لاق درجت م كلاف 00 ىذا قف كس اكأ مئانغلا نم

 ادحاو اشرف ولو لأملا د ليلقلا اذه لاقف ريس ءىشالا ىدنعام

 حيسأع مه ا دا نم اودر## مل نيذلا نم ضعإو 0 اذده لثمو

 ناوخالا نم دحأ ناك ىتحمهقرغتف نيقداصلاهءاحصأو يدبملا قو نم مهعنمت

 هلوسربو هللاب ناعتساف كالاهملا ىف هعقوأو حاسمت هضيفف ةمينغلا نم رازا هذنع

 مقأو - ملسل هلرتي مل رجح هب خاف هجرخيل هلمُح يديملا هكرداف ىدملابو

 لقأ وأ ماردةتس و رازالا موق روث ذملانا مث صلفن رازالا نم : ىطمي هنأ

 صاخت ديعسلانا ىبابحأ ايف كلذ ريغو باعصالا عم راصف لاملا تيبل هعفدف
 دقق ايندلا ماطح لهأ بطميو ءايفصالا قبست كانبف ةرخآلا لبق ايندلا ىف

 الب ةنحلا اولخد ءايفصالا هباعأ عم ىدبملاو تماق دم ةمايقلا نا ئور

 هللاو لاما نم ليلق هدنع ناوذالا دحاو ةّمْشءالو لوه ةءؤرالو باسح

 ةدش نم يبو حيصي راصو لوخدلا نم سبخ هستلق نم ركذي ل مع

 ىلع تاازام لاوهالاو ةنملا لخدف ةعاس فصن دعا صلخ ىتح لوهلا

 ايندلا نم مدرجتو مهئافص بسح ىلع دحاو دمي ادحاو نوصاختيف نيرخآلا
 ثالث دعب مبضعلو نيتعادم دع مهضعلو ةعاس دمن لصيف صاخب مهضعبف

 تلاد يق ازابلا كتاعناو نابنلا| فلست امابعاللا خلا": لسان ترا" ملا :تافاغ



 ] كيفي

 ظ لكذ ةقادصلا ةردش ةرحشلا هذه ل هيلع هللا لص لوو نم 2

 !| الف نورخأ اهم قلزنيو موق اي أملع دعسيف اهلع دعصيلف ةقادص هل ن

 || بيصن وه اهتوفام ناكف راقْلا نم اهقوف ام اولاثيل الع دوءصلا ىلع نورد

 أ تماعاف نمحرلا دنع امل ىلطلاو نامالا ىف قدصلاب الا دحأ هلانءالو ةرخآل
 || تلصح منو مهلطعامع اودرجتف ةبويثدلاتاقالعلا بيسن كلذ نع لطعت نم

 أ| تاريخلا لينل دومصلاب باحصالا ىلطو رخا تقو ىف ةقادصلا ةرجش اضيأ

 أ الكف امص م_ملع تالتماف متانفلا اولكا نيذلا الا باحسالا اهدعصف ابقوذ
 || نم عبو اهيلع يذلا غمصلا مهتلزي اهقوف اود_هصيل أم اولمَس نا اودارا

 أر وكذملان اكو ةءؤر هل تاصح تارك الا رشح وع ىثمه دنع نب دِلا ناو الا

 || امنع درجتلاو منالا ةيفيك ىف ناوخالل انتركاذم تاوذ ىلع افسأتم هايؤر لبق
 || ىلع تمزع 0 ديم لا ضخ نم م ىندلعأ امو لاق راصنالا نم هدنع ىه نم

 || دعبو لاق هاردلا رز ل ليقو ةراهواةماوهر ةطنقلا نم يدنعام جارخا

 || جر# فيك ا وخا ضعب هريخأ لاما تيبل اهمفرو اهجارخا ىلع يمزع

 || يأو امتجرخأ نا كمدخم نمو اهريغ كان مداخ ال يتلا ةدحاولا ةمالإ هذه
 (| نادال رسل 3 اق نإو ةدحاولا ةراخلا هذه تجرخأ نادك

 || ينرك اذ نم تعواطف لاق داهجال ىديملا عم هيلع رفاست المج عيا يرتشن

 لاف لاملا تيل تاروثذلا جارخا كرث ىلع تمزعو كالذب ناوخالا نم

 || روك ذملا لاف هركاذب هللا دبع ةفيلخلل ىتأ ملسو هيلع هللا ىلص ىننا ترف

 || ىنلا ةركاذ_م روض ينم عارسالا نكيلف يدبلا ةرك اذمىتناف هسغ ىف

 ||ذف هك ادا تذدو ترضح اللف لاق هللا دبع ةفيلخال ملسو هيلع هللا ىلص
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 هقارذدنع هللا دبع ةفيلخال لوش ملسو هيلع هللا ىلص ينأا تء.س ىلا الأ تك



 ها

 فتذأالو تأر نيعالام مهنود مم نيذلا نيملاصلا ىطعي هللا ناف نيمظعملا

 ددابعلا بر دنع ىضرا عم اذه نياع نف رشل ىلق ىلع رطخالو تءعمس

 اذه مهييصل اولد الف ةضوع) حانجْنز الىذلا ايندلا سيسخ ىلا رظن. ال

 بجعلا مهلخد الو فرق نع لوزيو ةضوخا حانج نزيال ام مئادلا ميظعلا

 حتف امم اورتني الو مهلامعأ دسفتف مهسفنأ ىلا نأشلا اذهب هللا مايقنوبسنبو

 لع ىوطنا نم عقب الثل اوحرشبو هللا د_كءام ىلع هورئؤيف اسدلا نم مييلع

 بالا « ةتغب مانذخأ اونوأ امب اوحرف اذا يتح » ىلاست هلوق ديعو ىف كلذ

 نوءض» نعالو مد: امس جرخم ال هيفام لكو لوطم باتكلاو كلل

 ١م. ةئس رفص ؟ هخيرانو . ةنالا ةظعوملا

 ىهو . ةدئافلا ةدايزا اهتمرب اهلع يتأنف ةظعوملا امأو

 ك ميحرلانمحرلا هللا مس ف

 ىنافدمبو مياستلا عم هلاو دمحم انديسىلع ةالصلاو ميركلا يلاول هلل دبجلا

 دسبف راصتخاب اهريغو مئانغلا ىف تدرو ىتلا تامقاولا نم ضعبلا رك ذأس
 ناوخالل تيكح ضيالاب اهررضو مكانغلا ةئشق ىف ثتادراولا ترو نا

 باءكالا لطي لس وهيلع هللا ىلص ىنلا ناكو تاومسلا قوف تاصح ةرضح

 ةيوددلا تاقالعلا نم نوصلاهلا داهزلا ءايفصالا الا للا كلذ ىلا لصي الذ

 اهلا دوءصلا اوميطب م مهاقالع لجال ناوخالا نم ضعب اهنم لطعتو

 قيقرلا نم ةبويندلا هتاقالع ببسل عطقلا نم كلدب تملعاف مهئاقالع نم

 ماسح تلصح 3 و ةروكذملا ةرضحال دعصو كلذ نع هلل درحتف لاومالاو

 ىور اهف هدنعينسلجاو نييرّمملا نم عج هعمو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دمت

 ىواهلع موقيتلا ةيئاطسولا ةميخلا ةبعش هناك ساما اليوط ادوع اننبب زرغو



 « معا

 نطلا أهم ووعد اماس أف راجح وه 0 كنتماعا دقو أمف لمعلا قدرطو

 نعلاملا - 3 ينااع قىتح ةيصوصخ م مرغلا تاب ردملا ضان دروان ل

 ال درو كقو. هلا رركت نو يرسل يلربظن لف ريرب مانغ

 0 ذْلا ناوخالا نك امو ءىبت 6 نا 5 الو ريثك كلذ ررض نأ

 طع نم دعاتتلاو ةماركلا ميظع ْق لوخدلاو ةمال_سلاو انرغلا مه دبر

 نم مكنم ناك ناو هناف هنع مكلصو اب لاملا تب نيمأ تربخأ ةمالملا راد

 بيغلا نم ىتأو دراولا ددجت دّتف اناس كل هترك ذام ىلع مئانغلا نم لوانت

 نم انل درو امي ناوخالا يدتش نا نالا ديراو كلذ لوانت يف ررضلا ريم

 حالصاو نيملسمال .حالص هنا انيأر أم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس

 هيلعمللا ىلص دمت انيم ناكول يذلا بئاصلا ماحلالا نم هللا ينمها اع ندلل

 ةنامالاو ةقاخصلا 58 ايد مم ريغ يدبح كلاو هلوفل نال ارضاح سو

 انيلع درب أذ انتهفاوم كف نديتمو هللا كدنع هيلطت اف هلوسرو هللا ممو م

 نا ناوخالا دبع امو نكيلو نيملسملاو نيدلا حالص اه لا رومالا نم

 الواو نيملسملا ةماقتساو نيدلا لطع يتلا وه عاتملاوولاومالا وبنت ولامع
 مو امل هللا دنعاع مهنيقيل ايثدلا نع اودرجت نيذلا ءاينغالاو نيك اسملاو ءارّعلا

 هللا دنع نم ردنلا ناف مولع ردنلاو ةرفكلا ةظاغا موشن ال اوبس الو

 اولاب هأ أديمع اوراصو هيلا زرع ا اويسنو يلاعل هلل 5 يبدأ ع اوهقو ناف

 مويطعي كافل هللا 5 ل د كالم و ا 0 أمذج ف رعصل ىتلا ةناكملا ميظع

 ءادبشلاو نيمركملا ني دهاجلا نع الضفف لاب ىلع رطخم الام رادقملا ةمظع نم
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 م.

 كللائهام ةمظعو ةناكملا رك نم هللا كع أم هفرعع قيدح كيا ربح هتاكربو ا

 الا فلج راك ودواعو رثك ناو اي.1 قا هوم ىدب ساقي الأم

 اف ىذلا لايخلا تاهرت كرخدقأالو نيما كنان ىملعلو اهف لح يذلا ||

 ىنم ريكذتلا ثريكا دق كلذلو نءدلا ةماقا كد_صقم ناو ابلطأب نيزنو ظ

 ديعلا صلخي اهفو هللا دنع اهفو هللا ىف سيغرتلاو ايندلا نع ريفنتلا ىف ناوخالل ||

 فديرعتلاو ةرخآلا ة.سافشنو اندلا 2 فيرعتلا ةدس 2 هعلاخ كدنع هعفربو ْ

 هر 5 هرفو هريذ دارا نم ناو ءين لك ىلع هيردق لو هللأ 2 ْ

 ةمادنلا لوطنم هبقعَت ام مؤشو اهردق ةلق عم اهلاوز برق هأراو ايئدلا نع |!

 باستك او اهئاوزنا ىف هلل رك_شلا ديزيو اهؤافج نمؤملا ىلع نوهيل لابولاو |

 ةظاغاو هللا ليبس ف ةصملاو نضالاو ًامظلا ةياضأ نم امالعو هنا ميعل .:

 هيف امم هللا ليبس ىف لتتقلاو حرملا ةلاثاو مهروهثو مهتنكما 'ىطاوم ة رفكلا

 كلذ ارك ذ م ىلاعت هللادنعر دق املا يربكلاةفيظولاو ةمئاادلاةناكملا نسح |!
 مهناعا ىف نيقداصلانينمؤملا هب هللا دعو ىذلا مادلا بيصنلا هبغرب امنا نمؤللاو ْ

 ءانباو هيلا هدابع لدو دارأ امف هل اضيوفتو هب دعو امم ائيَقب هللا دنع امل ريصلاب ||
 مهنال ةينافلا لاومألاو فئاظولا مهبغرت امنا نيتفانملاو ةرفكسلا نم ايندلا

 راص هيلع ان ا ام ملعأل قع عمسو بح نم خخ يببحأي هنأو نائملا تاجردو ْ

 قفان نمو تاريخلا مناد ىلا تاذللا يناف نم هبلق غرفو هللا دنعام هضرغ |

 ةبحصلا نع هدرطو هّقاش هللا ربظاو هللا دع ام توف دف ىحبم لع رد و

 للا دنع ةاجنلاب كتسمل ىنحح تناويةرخآلا لق ايندلا ىف كلابملا هيلع يرو أ



 « عاد

 شاواردلا ىدأ ىقتدقو اهلك رم نم هفلخ

 اولخدو 1 واردلا عمتجا ريرب راص> ةبادب نم نماثلا م ويلا ةحيبص ىفو

 اوحبذو ًابمنو التق ىلاهالا اونخماو رض لقأ مهيصي نا نودب ةونع ةنيدملا

 هرادب طاحأ دف ةفيلخ اشان نيسحاما نييرصملا نم فالآ ةنالث نم رثكا

 لود ةاصعلا فوكت نع مغرلاب هل يذا لأ كوضواومعو راد

 هنم مات الا ىلع مهمزعو هتيب

 ىلع اولديل اعلا اءاذغ نييرصملا بذدعو مئانغلا عج ريخا دمحم لخشاو

 لاملا تيب ىلا اودؤي نا نييلءإلا داوق نم ريثك عنتماو مهتافد و مهايابخ

 هئيط ىدبملا ىلا ريخلا دمع بتكف مهيدبأ تح ىتبلا لاومالا نم اليلق ولو

 نم اوعئتما نذلا ءارصالا سها نم نك ام هربلو هتضبف 8 ربرا عوفو ْ

 لاملا تيب ىلالاومالا نم مهيدياب ام ميلسن

 ابرج عفادملا قالطاب سمأ ىدسبلا يللا ريخلا دم باتك لصوالو

 لأملا ىلا ةميظع ةجاح ىف ناك ذا ءارصالا كئلوأ نم اظي ًالتماو هتداع ىلع

 باتكلا عفشو هل لاملا بدأت يلا مههارك اب هرسأب ريما دمت يلا بتكف
 القث ةظعولاو باتكلا صن وهاهو مئانغلا لايتغا مذ يف ةظءوم ةروصإ

 تاروشنلاتاتك

 ميحرلا نمح را هلا 3 8
 دعبو ميلستلا مم هلآو دم انديس ىلع ةالصلاو ميركلا ىلاولا لل دبجلا

 ربرب ىلع هلماع هيفص ىلا هللادبع نب ىدبملا دمحم هللا ىلا رقتفملا دبعلا نف
 قيفوتلا هل مادأو قيومت لك هللا هاقو يلجوخ هللادبع نب ريمملا دم امتاهجو

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا دعب نيما قيفر ىلعأ هلاناو قيقحتلا قئاتح هقّمحو
 امس سس سس



 ظ ا شلي

 ةنرض ءاج لاو هلم نا لوّشو ريما و انه اهركذب يا هله

 نوها رشلا ضعلو . مبلك نييدهملا ريث نم فخا ناك هرش نكل نودرغ

 نعل
 ةب رجه ١ 1١ةنسةرخآلا يدا# رش رخاو فهذه يد:شةعقاو تناكو

 ةتوبس

 رب رب طوقس
 ربش لئاوا يف ريرب يلا هعومجت ريملا دمت مدَش ىدنش تطقس ال

 مولج حالسو لتاقم علا نيعمس رع هةعمو هب رح ااوكلا ا هع بجر |

 مكدنع حالسال نودالف نييلعطا نال ثراحماو لواعملا

 ديرب م 00 ىدنح هناعلر اللا زواحتل ال نر ةيماح تناك

 زارطلا نم نيعفدم ريغ عفادملا نم ابدل سلو لاما ةيرأ لع هلوط

 طرح 3 تلا ةانلحا

 3 ا ِء لب
 ا هيف م ناكسلاو ةيماحلل ارادنا لسرا بار نم« برئذا املو

 ارصاحم ثكمو مهعلاب راوسلا ةطاحإ ةنيدملاب | وطاحأاو | وعنتماف ميلستلا

 اهلع هربغ يلو ايل ىدمملا نا لهو نك ىذلا ريرب وادم ةفيلخ اشا

 ةيماح تاقفنل رصم ند كلاسوا ةسنح فلانذوسح رار ُْق ناكو

 شاب نيسح ذخاف موطرملا ىلا اهل رشافلا ةرخابلا تاسرأو موطرألا
 يدبملل ةل>اع ةميئغ نوكيوموطرخلا لاما لصي 1 َئىد ةرخابلا نابر لطاع

 تأسراىتا هثمتماو لودرغ سلالم مرش رار لا لصو كفو

 0 ا
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 ليسلا ءاوسالسا اذه اولوقولحو نمع هللا يد. نيدهذه ىتيل اور رظنلا

 هبال ملاراعش 0 ا 30 ىدب ا ةعاط 0 0 هفدصقف

 ىدنش يح 0 ل نا م ليلش

 يدنش ةعقأ ار 0

 ينلا ىهو دحاو ليع ةيدلا لاك ةمرغلا رملا ةفض ىلع ةيرق يدنش

 لجونادوسلا حتفدعإ اهيف اشاب ىلع دمج نب ليعامسا ريمالا لق ربخ لبق ان ركذ

 زكارملا دحال ةدعاق تناكو نوبرصم ةيرملا هله ناكس

 يف تناك يدبملا ةءاط ىلع نولهالا هعيابو ةمتأا ريا دمحم لصو املو

 ودعلا اهشوانذ قزوبشابلا نم مراج ىدنج ةئامئالثلا ءاهز غلبت ةيماح يدنش
 مودقب ةيماملا تدعس انينو اهلا تاروذآللا لووصو عنمو ةدبدع تاشوانم

 الاهش ريسلا ةمباتمو اهلّمعم نم جو را ىلع ةينلا تدمع ريملا دم ةيعادلا

 جورألا لواحت تناك امن ًاحيذ اهتئاوهدونجم اهتغايفر رب ةيماح ىلا ءايضنالا
 ناد.الا هتعاظف نم رعشق اليثمت ءاسنلاو لافطالاب اولثمو

 كا مييدنأدم نع ا 0 ةعانأ | عنم ريا دم نا انهرك ذب امو

 نيدرصملا ءاسن عم العش ىدب ما ناك نيذللا كتتملاو ىبسلا عا 0 نيب 1

 ةيعرشلاهوجولا نم ع رادو ١ هيف لاق الوطم اباتك يدبملا ىلا بت

 ىدبلا رطضاف نهلع ترج ىتلا ةلماعملاب نيب رمصملا ءاسل لماع نأ انل 0

 هعامنا لك عنف 90 هارب اع ناشلا اذه يف لمعلا هل ضوف ناب هتباجا ىلا

 0 ا قاع ك مه نمو ”ت 2



 «”ياسزك

 حوزت نوط يف هيلا بسنو ةلراق رهشاب نودروغ ةدوع ليبق ربرب لعاريدم ||
 ىلا لوصولاب ملح امسلامدعو مه سك |. :ىلع الماع ناك هناة هاا يلا نير رمعملا ْ

 رارب ف يدمملا ةيعاد ريخلا 00 اًقدص ناكو ةرهاملا ِْ

 ب هإ؟9 روح ظ

 لا يلا يدجلا وع لد ربحا ليم مولف رك د

 نم ادئاع ربرب ىلا ريا د مدق ةبرحه ١8.١ ةنئس ةرخالا يداج ىف

 هناب هلت دو ربرب يتءطاقم ناك ىلا اباتك هل تك دقو ضي الا يف يدبملا دنع

 هنع امئان هتعيابع مهعأو مهيلع اريمأ هليق نك“ نيعل ٍ

 ريخا د مسأب يدبملا هلدب اف ريكضلا د ميسا هيلع قاطي ريخلا د ناكو

 نع ةفيلخ اشا ني .سح ةنالو كب عل ىدنلا لا 4-صوخش ل

 مدقاف كيلع بحجاو نع - كارأ هل لاقو 3 لتخا ايوذف ل هناف راربأا

 ل طش اشاب نيس ناكو هتوعذ ىف كوخدو هل يضوضخ هتلباو يدا لعا|

 هن راشأام ريخلا دمح لبقف هلشدو ريرب لع يدبلا هيلو نا لمعلا اذه نمأ|

 صخشف يدهملا مسرب اباتك هبيلا مفدورفسلا ةقفن هاطعأ ىذلا ةنياخنيسح |
 ليثماحط سل ةواف>و مظع ماركا يدمملا نم لبومف ضيالا لا ريرب نم ٍ

 ص . 9 ب م 1 ء

 و اريثك ايش هادهاو و بدر د ةرامالا هل بنتك مايا دعلو

 ماع عاممجال سانلا وعدي ل لرأو ميظعلافتحابنواهالاهلبةتسا بودملا ||

 ةعيبلا ىلا مهاعدفهيلا اواسنفموطرألاو رار نيد قبرطلا فصتنم يهوةماملا ىف ٍ

 دبشألاقو ًابيطخ مهف ماّتْف هاوعد قدص ىف بايترالا ريثك رهظاف ىدبملل
 يدبملان كيل اذا هنإ ممل لاقو هتيأ ىلع ضبةورظتتملا يدمملا هنا هتكئالمو هللا[|
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 يمه

 هتراشاب لمتو هبار

 تابهمنج ةسمح غلب بروش ابار ريا دم ىلعمت ةسركا | تناكو

 ظ ةرذلا نم بدارا ةعضاو

 ] بهدم ىف نيم اذ ناك نييردتلل ود هناال هنا هدمالت دحا انل لشو

 أ وحنلا نم ايش فريال ناك اذه عمو هنع هللا يضر كلام ةرجهلا راد مامإ
 1ْ مم اداقتلا ةديدع تارمعد وفيسلاو ةرلمؤلا ء متحف ةعالملا م ولعو فرهلاو

 || ءاج بارعا ف رءتال كنا خيشلا ىديساي اموي هل لاق مهدحأ نأىتح هلبج ىلع
 أ تناو للا باطل اذه انفوكتنأ نيو فرك ان قيل يكف دز

 ْ ءاشعلاة الص دعلو هسا نم ماقو لوكا ادن م نمر ا انم رثكا هيلا رّدتفم

 ْ موطرألا اودصقو دحأ مب نوشل نأ ريغل مهءاود اوكرو هتصاخ نم نيثنا اعد

 || صقو ءارهز نيسملا خيشلاب اوءمتجا ثيح ةيماسلا ىحاوض ىلا اهنمو

 9 حصنلا هللاو كضحم دق هل لامف هذيملت عم هل يرجام ريخلا دم هيلع

 ْ هلأ نيماع لت اسما خيشلا ىلع ةغالبلا 1 ولعو وحنلا سردل عطقتا

 ظ تنابو ريب و ةشورد ةلوأ لا داعم (تاضاةمرا ودرب هلرديام امهف

 يزاوتال ةجرد نيسألا خيشلا هذا ةسأ نيبو ةئيب ةبحلا

 نير يدم ةيلج ان نا خد

 |١ ضايرا نكست ىتلا ةددابعلاة لبق نم اًساسر برب ريدم ةفيلخ اشاي نيسح

 || مث (رودطملا ) ىمسلا نادوسلا قيرط يف ةموكسملا ءالدا هذابا ناكو ناوحأ
 ْ هلامعأ ند رهظف نادولاىلع اشا رات ةنالو دبع ف 2 ةيريدم لع 5

 3 ُ نيءفاشأاب في رش مو-رأ ةرازو تداح ىت> ةرهاقلا ف هحسو هلزع ب جواام



 )00 لولا دب ندرت |. !ايبمجلا تا
 ملسو هيلع هللا للص ينلا ىل نوبستم لابملا ناكس ديبعلا ىت> نادوسلا

 ص هنطوم ناك نادوسلا نا ناسنالا لاخي ىتح نيرهاطلا هت لال و

 ' ملسو هيلعّلا ىلص هتثمب لبق ناكسلا نم ايلاخ ناك ناو ملسو هيلع
 ةنودمملا لاصحلا لكو ءافولا م دعو تذكتلا ٠ كلا نع ريشا دقو

 ضيبأ لكوني رصملل 00 وديدش ممو ةبا اغلا ةئفلا عع ماودلا ىلع ماو

 هيحأص نأ لع لذب ةرشبلا ضاي 0 مم .ةفاخسلا ةناغ يف تادامتعا محلو

 ا ١ دال كح واسم اذ نوكي ال ناسلالا' نأو هل لصأال ردع

 (يديعلا) الا هنومسال مهنا ىتح مدنع رقتحم ضيبا لك ءادوس هير

 انه اهدرس يف ةدئافال هبرغ تاداعو قالخأ مهلو يرجنلا ىأ

 ربرب ف يدهملا ةيع ةنعات در لربح ا >

 ةسردم بدحاص ناك هناو هركذ انل مدسقت ىذلا وه اذه ريلا دمت

 ىو ( شنتلا ) اهمسا ةليبق نمهلصاو هتسردع اذيملت ناك :يدبملا ناو ةيملع

 هذهو ربربةبربدم زك سم« قريخلا >ءازاب ةمرثلار ملا ةفض نكست ةريغص ةليبق
 دجاما دبع اهربشأ مسا ةبللاهذهىف ةحرشأ باحصأ اجر ىلا بستنت ةليبقلا
 نمربرب يلا اوءدق نوفشقتم داهز هانعم ىذلا ( شبقلا ) مسا مهيلع قاطإو

 يبرغلا نادوسلا يفروركت دالب

 لوشو ي وةتلابا اروهشم ناكوهّفلا سانلا م ؛ اهقفاذه ريخلا دمح ناكو

 نع اهب عدص اهحاص ناو ةيدبملا ةوعد لاحتلا يف ريبك علض وذ هنا مهضعل

 ظ ىو ظ

 01 ا اا 7 |[ [ <[ 1 1 1 12121 1 12
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 ةجاحب موش لوصحمب دوجتال م,ضرأو ةريخصلا ةيشاملا ضعو عرزا

 ةل يلف راطمالاو ريبك ءانع امفو طقف 0 وسلاب هيرال قي رط نال ناكلا

 ريربنا اوطبذدقواردان الا مهيضارأ يرب موق رطعي مهيلع ءامسلا دوجت ال

 شيملا ناكاذ لو ةدحاو ةرسم رشع وأ نينس عبس لك ىفالا رطملاب ىتسنال
 موشح ىف ةيماعلا ةلثمالا نمو ىبونملا نادوسلل افالخ افظش ميلقالا كلذ يف

 الطر زوات ال لايكم ةساطلاو ( ة-صارقلا نويسحو ةساطلاب نوليكب )

 امولعم اددع لطرال نورد-ة مهنا ةصارتلا نوبسح ىنعمو ةلغلا ن

 ةيلع قاطب يذلا ةرذلا زبخ نم عنصل ةمطق لكل مس ةمارتلاو 0 نم

 ( هةر مسا

 كالت ناكسو نادوسلا دال ىف نو> وطت نيللى را تاس الا هدو

 ىلاهأو( ةطيطشلا يئاب) مهنومسل يبرنلا نادولا يلاهأف مهنورذتحي دالبلا

 كرتشي مهلال رجلا باكر ىأ (هرع سان ) مهمنوءس يبونملا نادوسلا

 دحاو راب وكر ىف نيرشع نم رثك مم

 يواعد ء-طوأ 02: نادرددلا لكم 5 | + مهارت هلك اذه عمو

 ىنلا م سابعلا لست نم م1 نومحزي ثيح باسنالا ىف ةضيرع ةليوط

 0 ند نادونلا اونط ردا مهدادجأ نأو ما ىلبص

 نادوسلا اولخد نيذلا برعلا لسن ن 0 ةديملاو دادغل يف ةيسايعلا

 َ و دالي نمابملا ون نطوتسم نأ لاتحالا نع دسو
 كالذيملاةراشا خيراتلا ت تاس مهناطلس ميظعو مهلود ناوفتع
 هلع نا( فر "50 ,ةلود رابخاب بتكلا اوألم نيخرؤأا ثا عم
 جءاقدلا نم كلذ لك اش امو ءامدنلارابخا مهن وفتالا وناك مما د>ىلا

 نادوسلا 6« 2» ٠+5



 ياا ب |

 || هللا ىلص لاق هن« اريخ هللا هضوع صلا+لا نيدلا ىلع دايقثاللو هلل هتسانرو |
 يلامت لاقوامهالو املادل ذح نأ يأ«للهتكرءىش كفؤ دجن نل كاد سو ه.اع ّْ

 تانج مانلخدالو مهتائيس مهنع انرفكلا اوقناو اونما باتكلا لهأ نا ولود |!

 نم اولكأل مهب نم مهلا لزنأ امو ليجتالاو ةيروتلا اوماقا مهناولو مينلا 0

 1 هلأمو هشاوو ههاح ىلع نفل نمو ةيالا «مهاجرأتحن نءو مهتوذ ْ

 هتبمعاو هنم تلازو مويقلا .طخس يفو مودحلا ف هتمقوأ كلذ نم جري

 لدا هللا تتش همه اددلا لمح نم » لس و هَ هللا ىلص لاق دمف ةرسلا |!

 ةرخالا لع نمو هل هللا مقامالا أيندلا نم هن اب لو هينيع نيد هرمف لعجو |

 كلذ ريغ يملا« ةمعار ىمو امندلا هنأو هباق يف هانغ لعجو هلمش هللا عج هه ]

 قفانملا عفني ال ضيفا تاو ريثكلاو لباقلا نمؤأا فني كلذ نم ليلقلاو |

 6 مالسلا ولفاغلا ْ

00 

 ربرب ثااوح
 موطرخلا ءباقا بونجلا ةهج نمهدح ناد وسلا ميلاقأن م ميلقال مسا ربرب

 م ار سر نس ل عضوم دنعأ
 هلسك ميلقا قرشلا ةهج نمو ةلقثد ةعطاقم لامشلا ةهج نم هدحبو ناوصلا ||
 نك اوسةظفاحمو ||

 ةيمجعأ لئابق مه ةلاحرلاونوبورقو ةلاحر نيسقرىلا نومسقن هلاكسو

 مسا مهلع قلطيو تاداعلاو قالخالا يف يقرشل نادوسلا لئابق نوهبشن |

 ةيمجعأ مهتنلو ( نييراشبلا ) ْ
: 

 نم مويا عم و نيلعللا هلق نم نوط ب مهراكأ اف يرث ناكس امأو



 « لاو ظ

 هيلع ةمايقلا موب رشحلو اي ايندلا ىف هعم نم ند لع ناسا عبطلا قل

 «للاخم ' نمكدحأ رظنيلف هلياخ نيد يلع ٌؤرملا رشح » مسو هيلع هللا ىلص لاق

 زاحن هنا كشالف معو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس نماده لقاملا مث اذاو

 ءوسلا نع درجتملا ريمفلا وه كلذو هلام هللا ىلع هلددو هلاح هضم نم يلا

 نم درجت دقو ىلاعت هللا الا دمتم الوا 1١ هل نكي ل يذلا لولا سنا
 بحي ماعلا م رآلا .درو دقو للا الا هلا ال ةميتحت نحو ءاوسء

 اولأسنال ديلامث لال وق ةيهلالا تكلا ند يفو: مكتيد يلع هو.هتاف ايندلا

 قيرطلا عاطق كيل 1 قبحم قد رط نغ مكعطقيف أيندلا بح هركسا الأم ىنع

 ظحالب يلاعت هلل درحتلا ف دصقم هل نك / اذا ديعلا نا موأعمو« ىدابع يلع

 لب نك ثيح قحلل دامني الو ةقئانارو هلع دب زيام هلا و و همالك عيمج ِق

 هللا لاق اذه له يفو قملا درهل ةسائر الو هاج نع جرخم الو هيلع ربكتب

 لثلو« دابملا سئبلو هجهبسف مثالاب ةزملا هتذخا هللاقتاهل لق اذاو هلا

 هاما بح درلسو هيلع هللا يِلص لاق لاملاو هاما بل مذلا درو ررضلا اًذسه

 سو هيلع هللا لص لاقو «لّمبلا ءاملا تبنب 5 باقلا ىف قافنلا ناتبنب لالاو

 «لائا طرا نمر نم احلادسنا ؛ ملغ ةيرز ىف السرا نامئاج نابثذام»
 ىف اولع نودبرب ال نيل اباعجي ةرخالا راك كلت د يلاعت لاقو ثيدملا

 دوجولا ديس نم لرعأب و ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا ةلدالاو ةيآلا« ضراالا

 باتكلا ىف الا ناما ال هنا ١ رامو اس عامجالاب مانبتاك مسو هيلع هللا لص

 اين بكراك ىف نيدلا الا هل بلطم الو هل ةينن ال نمؤملا نا درو 5 ةئسلاو

 || ىلع ةثواعملل انعم عمتجاو ةوعدلا باجأ هير سعأ ىلع ايفش هنيدو هنامان

 ههاج نع ملختا و قحلا داقناو ةسانرو هاه هل نمو ةنسلاو تانك لا 7 وس
0 

 يي
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 نم ةيبرغلا ةفضلا لئابق كيلا عمجت نا امإ نيرمأ ريخب كلل ةاجن ال هناو انيلع

 لخدتن ا امإو موطرحلا رصاحمو باحيتفلاو بارورسلاو بايعملباو ةيعوملا

 ائيلع هممزوكتو ةئيدملا ىف نودرغ عم

 هيلا اولسنف لئابقلا هتاه عرصتسن لسرأ باتكسلا ىلع علطا املو

 ركسعو نامرد مأىلع مهب فحزف ةموكملا رين ملخو يدبملا ةعاط ىلع هوميابو

 الش ءازا

 ناك ثيح ةحار يف ةيماخلا تناكف نوكسلا ةمزالم هيلع ىلاغلا ناكو

 الق باطخلاةر وص ىهاهو ةفيفختاشوانم الا اهشوانب الو اردان الا[ مج ابمال

 تاوشنملا باتك نع

 1 ميح رلا . :رخرلا هللا مدل ِِط

 نفدعبو ميلستلاعم لاو دم اندست ل -- ركل يلاولا دججلا

 زيزع ىنخمال ما ركلا ءالّمعلا ىلا هللا دبع نب ىدبملا دمت هللا ىلا رّمتمملا دبعلا

 اصلا لمعلا الا ديعللامو لاوز اسدلا ىفام لكو ءابه هللا ىوسام نا مكملع

 عيبج تناك دق ىلاو ةمادنلاو ةرسملاب دوع كلذ يوسامو ةنسال قفاوملا

 الا اهنع جرفالو لصحم بوركحب ترذناو نبدلا خغئاشمو نيسحلا

 عم هنم صابو ملسو هيلع هللا ىلص 00 ديس نم ةراشاب كلذو انعامجا

 نوكي لحم يللا سو هيلع هللا ىلبص انل ر رابشاو سطع مارا و ة ا نا

 الا دبعلل ةباعس ال هنا كلذ نع الضفو نيرادلا رع حالصو نيدلا ماوق هيف

 وهف كلذ ىلع لمعلا نكي مل اذاو ةنسلاو باتكلل قفاوملا صلاملا نيدلا ىف

 ةبحمو عدبلا ىلع سانلا هيف تفاوت نامز اذه نأ ثيحو.درو م دودرم

 رك نا مولعمو ابضعب عابطلا تقرتسساو ةداع كلذ م مرام و ايندلا



4. 
 ١١ ىلع (هاس هيضش ناك هناف ليللا اما راها نم تاءلوس ع الا شارما

 ظ ظ ظيتلا ةدايز ساد ةلغإلا لك اهرابخ ارا نوصملا

 || قدنحلا ةهجنم ةونام ةئيدملاو ق رشلا يف تناك ناو وذعلا هكر حنا ىلع

 1 ما رداقلا دبع يلا مدايقنا ارك ذ نيذلا ىحاوضلا يلاهأ نا الا طّقف اهم .طيحلا

 | ةنيددللا يف لوخدلا نع اومنتماو تاولفلا يف اولغ وأو مهارق اورجه موبرص
 1 لخد نم لك ناب مهبل ابتك ديبعلا خيشلاو ريصبلا نبا نال ةيذغالا مد و

 ] نييلسلل ةببنع هدالوأو هلاقو ةلولسرو هللادا ةنيدملا

 || اوةلونييلادوسلا ناكسلا نم ةمسن فلا نيثالث و< ةئيدملا رجه دقو

 أ| تاروباولا دوقول اهباشخأ عمجو مملزانم مد نودرغ صاف ىدبمل اد
 || مهددع نا ىتأيسو نييرصلا ريغ ةنيدلا يف قبب ملو ةشيدملا ناكسو
 || يرصملا رطقلايلا ةئيدملا نم اورجاه نيذلا ادع ةمسن فلا ىتئام نم برش

 مولط در ذأ ىف فطصملا فل 00 رم

 #» ب رغلا ا نم ©

 1 نيمالا ىلا ٠ وأ ناك نيفح ما نب نيمالا ىفلا ْف ينطصلا يَقلا

 || ةدحاوةلح صةريسم لعزامرد مأ لامث لينلا ىف ةريزج نكس ناكوادقتعم

 1 ىبرغلا 'طاشلا ين يرض هلو ام ىفوتو

 أ| امطقنم ىنمبال امم داعتبالاو ةنيكسلاب ارورشم ىفطصملا ىكفلا ناكو

 ْ و اباتك ىدلا هل لسراف هدب ص داشراو ه-ورد ءاتلاوهحرا ار

 ةيهافشاباصوبهدوز لوسر عم ( ماركلا ءالقملا يلا ) اذكه همهم ة رابع

 هيلع هعالطا دمب هل لقو باتكلا هل مفدا هل لاق ثيح
 |١ نكفانعم نكت ملاذا

 ,م



 فاول

 يذو مهماظن لتخأ نيذلا دونملا باقر ىف فيبسلا امضوو رافكلا ىلع ربك أهلا |
 ىري هبارس حطس ىلع فقاو نودرغو فالا ةثالث نم رثك أ مهنم ودملا |

 ةدد دشةي ون هن رتعا 5 هلمأنا ضعبو هياحرب ضرالاب ريو عيطفلا رظنملا اذه ||

 1 لوا رسما كلماف ىارسلا حلطس نم هسفن قل نا رار اهلين ]

 ارثلكنا لصنق

 ىتح عفادو كب الوم همسا ساخن نيخوراسلاو نيعفدملا دنع فنقوو

 سفن ةئامسخ وحن ءوس مهيصي نا ريغ نما ومين نذلا ددع غلبو ودعلا هلتق ش

 عم ميهاربا نسحو نيسح ديعسلا ىقب اه نزولا تدضوالو "1

 مهني ثيدحلا يرجو ءارمالا عم الكاف ةمعطالا تمدقو شواردلا |
 . ناارش |كيلع ىنخلاو [كشاو اسد دق اكلنا قراء مالا دعا ال لاه ْ

 عنق ال اناو انثدوع نم سابال هناف كعور نضفخ الامف ةنيدملا ىلا ادع

 مرلتف نبذلا راش دخانل- تودرغ نا ر راضحا نم دب ال لب هانلعفامت ||

 |ملاسف ليالاب ةنسدملاىلا اداع 5 روفرادو لازنلا رك ىفنيساخنلا انناوخا نم

 كلذ اللف الاوان اوربظا دوتملا نا*ةلاتق هلالدش امعار ا :نودرغ ||

 امهنجسو امهيلع ضيلاب صو مالكلا اذه نم ظاتغاف تابثلا ىلع مههركذل ||

 مك امهتادا تروا ىرتحتلا ةزشامل ير كتم الع فلو فؤلتما

 دودللا جاه لتملا ناديم ىلا اج ا الو نودرغ هيلع قدص ومادعالاب امهبلعأ|

 دونما حاج حبك نع داوقلا زجتو انام ىتح لواعملاب اهون رضو امملع اومجهو !ٍ

 ةينوناقلا ةقيرطلاب مادعالا مكح ذفنب ىتحأ|

 يدوب داك ضرع سدصا ثيح ةنداحلا هد نك ءم ران لودرغ نا

 ع

 . ىلع مونلاو ةحارلا ىلا دمعي ال ناك هيلع ضرما ةأطو د ادتشا عمو هنارح ْ



 فض
 ْ مولعملا هباتك ىف اشاب نيطالس ميلا راشأ

 || ةنبمنع فاتختال اهونرتغ اه موق. ىلا لامكالاو ةساخنلا تناك انو

 0 مم نم ناك نيساخنلا قلاي ف دا رفأ ةلبملا هده نم مظنا ةيص وصللا

 ٠ْ ىدحا لع هألو ةلاساال لودرغ نا 5 نم راص ىح اذه نيسح كيعتتلا

 ١ موطرخلا ىلا 3 تءاحو ارش ةعاطلا ل ةكيحرا ةل_ روفراد مباح هيلع

 اشاب بنل عم ةسعيفرلا ناريمريملا ةبتوب هيلع من نود رع ةدرع ضل

 ىناثلا مجرتملا ميهاربا ن-سح لءجو قزوبشابلا دونج ىلع انادنموق هنيعو

 كعل هدرونام مهام أ نم ناك يت> هل اليكو

 يأ ساخن ناكو يلال_ثلا شان فسوب مم نإ هناف ميهاربا نسحامأو
 ا ناريمربملا ةبربنودرغ هيلع رمل ادقو هم نب اةمجر ىف وو فلاخضال هتجرتو

 قزوبشابلا دونج ةينادنمقل اليكو هنيعو نيسح ديعسلاك

 ةيناثلا ةيافلحتا ةعقاو

 | شدواردلادرطتلب املا ىلا ىرخأ ةلمح ذافنا ىلع ةينلا نودرف دّمع ال
 ددعناكو يلالشلا ميه ربانسحو ناعما نيسح ديعسلا ىلا امتدايش دبع اهم

 || اهعمو نييماظنلا دونملا نم انلاو قرر تالا نم فالا ةنالئ اهدؤت

 | مول ةادغ ىف ةلخلا تعدحزو نام رح ناخوراسو ىلبجلا زارطلا نم ناعفدم

 ْ موطرخلا راصح ةبادب نم ميارل
 ٌْ دباقلا زاحنا يت دح ةدحاو ةصاضر دونلا فذف : 1 ناعم 5 قتلا او

 الاقو 1007 ا درحو ءادعألا لل مهارا ندسح هليكوو لاس .ءح ةيعبدلا

 12020 رو



 يم”. وف

 .نم نكمت ثيح رهظلا يف موجملا فانعتساب هرصأو دئاقلل ءايتسالا رهظأف ||

 اهلع ثاجأو ةيرقلا ةيماخلا تاخدو ةنآث هيلع اوبثو نيذلا ودعلا ناسرف رحد ||

 | هرضاو ةيرتلا وبه ةيما,اباوتل وموطرملا ناكس نم ٍريثك جرخو ودملا |

 سمشلابورغدنعكب خيسار نصحولا ةيماطلا تداع 9 نك اللا ينرانلا ||

 ىلع  نيرداق ناكسلا ينمأ و رهلا ةفض ىلا نفالا ضم داع كلذ |١

 ةنبدملا ىلع نارينلا توققلطيو ةركلا نودواعي اوناكمهنأ الاهنم ءاقتسالا |

 لعرقأ ةلوادملا دعلو ةدراملا ىف ظومو داوقلا نم اسلم نودرغ دّمعف |

 هدرطنو ودعلا مجاجت ةياقلأا ىلإ ارب كب خسار رصق نم ريسن ة ةريبك ةوذ ذاغنا ْ

 هركسم نما

 00000 كاسم نوكس ةران هذه نا نط نودرغ ناكل ١
 ومن يذو داوقلا نم نانلا ناخ ثيح هلمأ بافش اهدئاق تنك يتلا ةوقلل ٠ْ
 نأ ايف الصفمهارت ةيماكللا نم سفن 0 ةنالث |!

 د يس

 مهأربا نسحو نيسح ليعسلا ةنجرت
 نودرغ نا انركذ دقو ريبزلا نبا عم ناك س اذه ىباعيمللا نيسح ديمسلا ]

 71 1 ال [] هرشع زونلاو وه روقرادب تانطاتلا ىدجل له هالو |
 رشع ةسغدمب ىلع نك ( تانيا ):ايمسا ةريتح ةليقا نم وهو

 اهضرأو ةمسن ةئامسجلا زوايغ الةليبقلا هتاهسوفن ددعوةبافلللا لامث نماليم ||

 كاملا لغ مهتشيعم ماوقو اهدنع ةيشام الو ةراحطاب ةوسكم ةلحاق |

 قرط عاطقو صوصل مسبنم ريثكو اهريغو ةينبالا ىف ةلمفلا لاعأك ةئيندلا |
 نيذلكفافملاو نوصلا مقرب ملخو ضرعلا لذ 0 || نوفنأال من 6
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 «سوم

 دقو 10 ُك اهلالخ > ىنروزي ناكر ةنالث وش أرفلا م تالظو

 ريغ ىف هتاقوأ عايض مدع ىلع اصرح ىترايز نم لاب نا ةديدع 0
 ىلع هللانم ىت 2 ىلع لظلب لعفش د ء عافدلا نوؤشد ماههالا

 لع شخ نآكو 0 ةرطخ ت :اك ةباصالا نابأ ارارف ءابط الاودماو ءافشلاب

 لوالا ةلالا يلا ىنداعاوهلاوز ليحتسل ةهأعلا نم أم اعنا لو أهم ىاح

 ابعقومو ليثلا مول رخلا نيبو اهني ةيقرشلا لينلا ةنض ىلع ةيرق هبقلا

 معزي ( ىلجوخ ) همسا خيشل ميدق حرض امو دوس اماكسو ةنيدملا ءازأ

 اهدصقيديج اهؤاوهو رحبلا نع ةمفتسم يهو هلسن نم مهنا ناكسلا كاوأ

 ةضايرلاو ةهزألل موطرملا لها

 ةيرقلا هذه ىف عمجتو هتليل يف عجارت ةبافلملا يف ودعلا انمزه الو
 ىلع رذمت يت> ةنيدملا ىلع نارينلا قلطي ذخاو سيراتم لزانلا ناردج ذخلاو

 بورك ز رط نم رد لودرغ عضوف رملا نه ءاقتسالا ناكسلا

 ىناثلا قلطي وطرألا يف ارثاكنا لصنتقرواب رتسملاو هسفنب ادحاو قلطي ذخاو

 ليكشتب ما رمظلا ليبقو تابثلا ةباغىف امهورطملاك امه اع ل.طبم صاصرلاو

 تراسف هدرطتاودعلا نماكم ءىحافت ليانقلا ةيحن وكت يدنجح كلا نم ةوق

 ودعلا كلشماف ميدظع طلئاض اهدود كب خسار رصق نصح 8 رب ةوَقلا

 نارينلا تّلطاف هناسرف ابمج ابف هسراتم ىلعتف رشأ يت> ناريثلا قالطإ نع

 دونألا يف لثفلا اومقواف عيرملا ناسزف ةنالث لخدو رابدالا اولو ىتح مهيلع

 هينيعل كلذ رظنن نودرغ ناكو نصحلا ىلا رادالا اولوو مهماظن دمع 0

 نادوسلا «»موو»



 م

 01[, تاو يللا هذه ىف هلواح ديم تلاأ رك
 ةالفلا ىلا اهض معو رهملا ىلا اهتجرف ةرااد فصن لكتب مهنوصحو |

 دل ل | ل ةياق تلكش انهسا رم لال الا تقلا نا دعنو

 انحتجاو باوط ةنالثلا يللا انلبانق انوصو بيرغ تابش انلباق ىذلا ودعلا

 الوفا َ رغانابت دونحلا امهنفتبن نيتعاس دعلو ةرسملا ةيح نم سواتلا

 خاوكالاتات>او انتئميم تمد وودعلا اهنم ائدرطو ىناؤطلاو سرراتملا ىلع

 000000 ل ا شتوىرمأ ميتفاسو ٠ .اةطالاو ءاستلا نا ل
 ا م سل

 يدونج ةرسم اه و ةرمدمت ةمواعملا لع ةفاب ودعلا ةثيم تنكو

 مرثأتف مهعقوم لالتحاو مدرط نم نمزلا نم ةريسلإ ةهرب ىف تنكمتف
 نالودعلا رثأت مدعو ماظنلا ىلا ةدوملاىلع مبءاغرال تررطضا نيدلا دونلا

 يف ةصاصر ىتساصأ ةلاملا هذ ىلعانأ امدبو انيلع هلودس ءاخراب أدب مالظلا

 ىلا وداعو دنمملا ينامتحاف مظملا ىلا تذدفنو محللا كرا نعالا يد

 ماظتنان وده رخاوبلا ىلا اميس اودأع ةديدش ةشهد مهبلع تلوتساو رخا وبلا

 دونإا نم دم مو ةئيس ةبقاعلا تناكل رارقلا يلا أل دق ودملا نكي ل ولو

 قوويشالا دارق ند دس ن

 رارآلا لك قام د ار الواقويام نودرغ ىتلبقتسا ةئبالملا يلاتدع الو“

 0001 1٠ اهيادتف داك ةجيرد ىلإ رئات دقت نم ليست ءامذلاو
 ةيماملا ءابطأ عم كلارتسشالاب صاخلا هبط ركأو يراد لا لاعب هرغا

 كيلع ت.سذأ دقالثاق ىنبطاخو يتااعم ءانتعالا بوجو ىف م-ملع ددشو

 كل جانا يلو ءارللا هب



 اوقلطاو ليتلاة فضلا اومدشو ربظلا لاذ كابالا اومطقو موطرأا نم ظ

 مهفق ومن النودرغ يا رسم ىلع .طمسل مماف ودهم لج ناكو ةن دما ىلع ناريدلا

 اههاج نآك

 نوربطي ةمسن ىلا وح ةكدلا نكس ٠ قودرغ يان ىف عمتجاو

 ةمظعملا هتراظن ايوصم ناك هنا الا مم دحاوك افقاو وهناكو مهنسادبدش ||

 رود نم ةلولولاو ءاكبلا عمس وهلثم سانلا رثك ١ ناكو ةاصعلاعامجا ناكم يلا[|

 مب قدحي اع نورعءاشو ةلاخلا ةراطخ نوكردم ميلك ناكسلان ال اباك ةندملا

 ناك هنا الا مهنع لش المهاثم نطاباا ىفذاك نودرغو بئاصملا ولاوهالا نم

 هرورظ ناكيت> َءاجر سايلا نموةوق فعضلا نمىدببو ثارتك الا مدع رهظب

 ناكسلا بولق ىف ةعاجشلا حور ثب ىلع اريثك دعاس امم تافصلا هذهب

 ةصاصرب ففلّوملا ةباصإو هيافلحا ةعقاو
 ءاوللا ةسرب هيلع ناسحالاو

 نودرغىلا دهعةيقربلا كالسالا اوءطقوةاصعلا هيف رهظ ىذلا موبلا ىف
 طيحلاقدنحلا دقفتو كب خمار رصق لوح ةيقرشلا ةفضلا ىف ةيماللا بيئرت

 ىلع رخاوبلا تيفلاف ةيماملا تنثر نادعب تدعو رهللا تزتجاف رصقلا كلذ

 نييماظن ريغو نيماظن نيب ىدتس فالا ةثالث وحن ابو رس

 ةاصعلا ةتغابم ينرصأو دونملا هتاه ةدايمت,اسمأ يلا مفدو نودرغ يناعدتساف
 ترهل اذ كب خسار رصف نم لاش ةمئرأ كعل 1 ةيافلخلا 0 اوركتع نيذلا

 ءارو اه ندع دق وك لأ تيفلأ ةيأفلطلا لا انلوصو يدلو نيرخابلا 00

 تح ِِء 5 2 ٠

 دق نكي ل ثيح اذخام بجعلا ىنم ذخأف باوط ثالث وحن داشو سراتم



» 0. 

 اماجرا يف ةحارلاو نمالا مئاعد اودطويل

 ”ال00 لل كلا ةلالس ةموك ٠ كان) نمض ءاجو

 اننا مج ة ركع غلب. ام اياحضلا نم ديكتت فوسو هنايغط حاج حبكو ىدبملا

 ىلا "را لا تملا ؛ ملف هتحيصأ تابقو هنروشك تام ول ناآلا هانكسلاب

 ءىثب ثرتكم ريغ 4هوذ ةساس هءسرام ذافنا لعارما لب هلك كلذ نم ىف

 اصوصخ موطرألا ناكسو اهو نادوسلا ناكس اهدبكتب ىتلا اياحضلا نم

 صانم ال حبصا وةريغص ولو ةدئاغ دعا نودرغ تافارغلت نا لصاملاو

 لغتو ءاضقلا عقو ىت> هنم وندب اعارب ناك ىتلاتابوءصلا ماما ف وقولا نم هل

 سماالا هل. نمل ىصالاو نادوسلا ىلع ىدبملا

 انعوقو مابا عايضلا ىلا ١ تمل دق اندنان كلا و ل ارو ذل كناكالو

 آو ب ا نمتانارئاتلاهذغ رخل ارو طم ني دما د[

 ةميفألا قبط اهلكو اجرتم ىبالالارزر سنه هفلؤم ي زياكنالا

 ا ا ا < و الح را

 يدبملا ن 50 00 42 ناكام نكد

 مولع ةداعا ةج ات 1 .ةارغلتلا كالسالا هعطقو

 1 0 نوكب "1 نا هلأ أساو هقس نودرغ هيلا 0 دينا ُْف

 ميههاربا فد سرام اكو قو در وا ةلع در ءايشلاو حالصلا ن 000

 ةيقرشلا ضل ىلع لئاعم كدا نلوءم_س 0 ءهمو لل بعلا خيشلا ان اننا 0 ءلاو
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 نمو تي شزع مرج نيد ا وا خط اجج حبلا

 و د ع يوحا

 هن ز>انمو هيلع مدقتلا لعرسج الفا

 «م019

 ْ مهلاس را نال انلك ىداوو ناوصأ ىلإ ل راق هام لارا مدسعب ةيزيالالا ||

 داعبالا ضعل نودرغ نع رطخلا داعنا ىف اببس نوكي ||

 ظ ُ راثخأا نأ نود رغ هب دصق ناك افلح يلا سراف ةئاملا لاب /0

 || نودرغ دادمال نومداق ادونج نانظي ثيح ريثك ولنب يدبلا يلا لصت||

 كا رافةئاما تيسواو نود يار« كن الاةموك طا

 راع لا اح طوس مسح نيكل يدا رز طقسا ١ و هيل علا

 || ةطقن ربرب النك اوس وأ افلح قيرطنعهدجت لوصو نم هلمأ مطقلاو نودرغب ||
 ظ نيب رطلا ءاقتلا |

 1 خيراتلا نوك نأ جراب ريسلا عم هءارباخم لك نردروغ دصق ناكو ظ

 || موطرملا ىلاهلوصو لبةتادارغلتب ثعب اذلو انمدق م ارتاكلا نيمو هنيب امكح

 || نم هل ةحودنمال نا ىرب هناو نظي ناكامت لقا تابارطضالا نا اهاوذس |

 || نادوسلا ىف بارطضالا نيكستب حصنلا ةكداملا ةلال.ج ةسموكح صيحمت ||

 || ةرج نم رمجألا ردبلا "طاوشو ريرإت نيب لاصتالا طوطخ وعد
 ١ نادرا لإ جراب رسلا عانقا لواحو ىرخأ ةبج نء رصم دودح نيبو 0

 ةداي_-سلا قومح هيلع ةءويدلا ةموكملا فارشا يلا رادتفالا لك رقتنم||

 أ عوضألا بوجونادوسلا ىلع متحت رخآب هلمحي ناك ىذلا نامرثلا لادبا هلأسو |
 ةطخلا ذافنا ىلع ماب ريسلا رصاوحايرلا جاردا اهلك هيعاسم تبهذف رصم ىلا |

 || نا ىرب ناك يذلا نودرغ ئأصن نم ءيبت ىلا تنتلب 1و الوأاعاح م ذا |

 ا ] ١| ىداول ارتاكنا لالت» اناورصم ىله ارطخن وكي -هتضب,ةينهلك نادوس'' عوقو ||
 كك جلا دالبلا نع 000 لك داءعبال ال_جاع 0 00 للا ١



4. 
 ْ نيب قب راعلا تق بوجوب ناحلب تراوشش ريسلاو نودرغ لارنملا نا

 ظ ةرضاملا امهّيرومأم حاجنل ربربو نك اوس
 ةقرف لاسرا نم تراودتتس فا 0 ءاحام ديسطمت ىننكمي الف انآ امأ

 نك اوس ىلا ةيدنملا وأ ةيزيلكنالا ةليحل م

 سَ ةن آلا ةلاسرلا ليغتارغ دووللا ىلا ميراب ريا ل

 آل لك نودع لارتجلا نا مكتداعس دا نا قربا

 را 0 از فداوو 1 قات ديقرت هلام السمرا ولا

 | ريخص لبوحت اهنم جتأنو لينلا ىف نيرفاسملا حاوسلاك نانئمطا ةلاح يف نوكيو

 يدنج ةئام نم ةفلؤم ةريغص ةقرف ةايخم رطاخأ نأ اًءلطم ديرأ الف انآ امأ

 ها طمف

 || تيأر دقو جنرابريسلا ىلا هتافارغلتب ثعب هظح ءوسل نودرغ ناك دقو

 || مدعل ةيباطيربلا ةموكحلل حصنلا وتدهتيبل اك هل بص ناك هنا فيك

 نع اهداربا انامدش ىتلا تاحن رهتلا كات لايح هبلاطم نم ءيث يلا تافتلالا

 حاج ليبسيفهتنواعموهندعاسع اودبعت نيذلا زيلكت الاةسا دو يوب دملا باذجلا

 || ناوصا ىلا يدنج ةئام لا رأ ىلع ةفقوتم تناك هنا نأ ىت يتح هير 0

 1 دعل لبف ةريغصلا ةبكوكلا ا ةرطاخملل اموز جراب كاز 0 افل>و

 '| نادوسلا كل ارا نودرغ نأب ناهرب ىلا ةجا- نم هلك كلذ

 || نودرغ ىلا تراب رسلا تافارنا7 نم هاندروأ اهف يراقلا يربو.يضوفلا ىلا

 ١| لكب ك.دعاسم ىف ةيغرلا دددش ىننا اذ لوب يتلا هترابع سرام ؟ 2 راتب

 || لكل هتلقرعو ارتاكلا راود يلا هتافارذلت نم أهدمب هاندروأام مث ةقرط

 ' ةاركسللا حصل هنأ ىتح حاجنلا ىلع نودروغ دعاس نا هناش نم عورشم



 4 ئ ظ

 تايلاعلا هذه كلم مهفأ ملو هبلطتام ريغ ةكسلملا ةلالج ةموكح دصاقم نا

 تافارغلت ينو هذافنا ىلع اين تدقع امت لول اهنا لهجال كنا ثيح

 رذعتملا نم هناو عاطقالا كعو لع ةقرللا كالسألا: ترا: قوقرغ

 0 ريسسلا ةراشا تناكف ةرهاّقلا ىلا هرابخا لوصو ةصرفلا هذه دعب

 هللا يدش قحةرأ |لا موزا مدع ةحارصلا ةياغ ىف عا كفتلا دعب 000

 ءاح جيراب م ل يلا م5 ةئم سرام لو ف افارثلت لودرغ ا و

 أيام هيف

 كل لوقأ نكل نكمم نادوسلا ءالخا نا داقتعالا لام دقتعأ لزأ

 ىندعاست ملاذا موط را نع نيبرصملا نيمدختسملا ءالجا ليحتسالا نم هنا

 ما ال ةتحضطوا ىذلا'قيرطلا رة

 ةينالا ةلاسرلاب سرام + راتب تراب ريسلا هباجأف
 ماي ةعبرالا يف ىلا ةلسرما ةيفارئلالا ةلاسر 0 اصو دق

 كت دعاسم ىف ةبغرلا دددش يناو ةماعلا ةسايسلا لئاسم صوصخ ة ريخالا

 هش طولا نا ل نالل هبغرام ةفرعم نم , نكمنأ مى :كل هش رط لك

 ما. هيوصتس اه ايفارتات قرتختو اذيج ةلاسلا صخلت ن0

 ه0 الإ لاما نوقرت هاد

 بزال ةبرنذ يلاطم ةباجا ناو يتدعاسم ةموكشلا ىلع بجي

 دقو تافارثلتلا نم جراب ريسلاو نودرغ نيب لدوبتام ةصالخ هذه

 اهنم.اهلقرتتارابعب اهعفشلو ةيزيلكتالا ةموكهلا ىلع اهلك اهضرعب اذه نآك

 ينأبام لاق ثيح سرام < خعراتب ليفنارغ دروللا ىلا جنواب ريسلا فارقت



 *« هر

 تلك ةمحاب راشأ ول ودرغ نأ أه رهاظ نم ير ٌثءح ةشالا تايدعم

 تكا دقو هدد رطخ للك نمد هندشاو ا الاخو رحبلاو ربلا ارتاكنا

 جت نود مهناذأ اومص زياكتالا ناف ليواقالا هذه فالخ ثداوملا

 5 اودّمعام نأ ىلع ليلد لدأ كلذو ةدعاسلا دب هلاودع مو هيلع يضق

 00 مهيرحنادوسلا 1 ءاطعإ نم م امونودرغ ب كناح 0 ريغ ن . 5 / هيلع

 اذه كسعل درودسو مموؤش 5 لخادتلا نك“ انا 0 هبوب ك- ا 1 ا

 درا املكت ش ودان ادام دب ؤنىفوشافارغلتو لوذدرغ تا ندم ند ريش

 لاخلا ءاوس ىلا ىداهلا هللاو

 101 ا ا 2

 ض نودروع تافارشت د

 امب هاجر لبح عطقشاو ةيملسلا هترومأم حاجت نم نودرغ سني امل

 ىلا قررا لولا زاتحا ريصيلا نب لم هتمعادو ىدب ما بتك نم هي هيلع درو

 : ريسلا ىلا ةيقرب ةلا سو ةرشع ىدحا لشرار كا و را

 4ع فدل كاشو لع ودعلا ناو 4 اخ هيلا ت تاصو ع : مف هربخ عراب

 - : رياخم نم نكت 1 لبق عل طةتس ةيقربلا كالسالا ناو ةنيدلاب ةطاحالل

 سبب راشاب رابون ىلاو و يفوت موحرأ اوي دحلاىلا ىرخا لئاسرب ردو يرخا

 مهش مل هنا اف ءاج ةلاسر جيرأب ريسلانم هيلع تدروف دئتقو ةيرصللاةرازولا
 لوط دعب هدصق هرم نأ ىلوالا .ناو ةلاسر ةريثع ىدحالاهتنمضتام

 زاجالابوهأ ادحاو ايش د نوبت ةلاسو ة ةهرشع يدحالا ْق ءاحام نإ عمر كفتلا

 1 ىلا هلق د نم م عوجرلا طخ طظفحو هفاعسال ةدحنلا لاشوا تبو>و

 لمجال كنا مهفأ : هلوق نم دصق ناك جراب نافاريسلا بانج لعلو.



 ا محب

 ةيرومأم لوبق ىلع ريجأويدملا نا نمهاذاق ام حبرصتلا اذه نم ربظاو

 ىضوفلاىوابءىفنادوسلا عاّمبإ ضرغ ىلا يبرت اهار الو امنالع ىلع نودرغ
 ًاسقوتم ناك ىتلا رورشلا نم نيصلخملا هاياعر ذاقنا يه ةدحاو ةينماب منتقا

 مي هنوع ىتح توول لبسسرا ىلا نود مرودامةجس اد

 هتلود ضرغ
 تافارخلتلا لسر.ناك اذهلو ةينلا كل هنكب الهاج نكي مل نودرغنا ىلع

 لعجيل لب مزعلا كلذ نع لودعلاب هموق عنقيل ال تاركذملا نودو يرتت

 ىلع ردنتنا دب ال هاركذموهنافارغلتن ا هداّمتعال هموقنيدو هن |كح >2

 هياعال هل او.كحي تادبال مهو عمجأ ماعلا | مع عاد روج

 تاركذملا كلت ةيناطيربلا ةموكبللا ترشن م هتبنمأ تن ف

 أمحاص هانت ناكام نوف ةيمهالا نم امل ناكو ءاقرزلا اهمت.؟ يف تافارغلتلاو

 امنادرول سلو اهنالزروبارتاككا يدنا ضاينانب ةريتك تلم 0

 لاف يح م ومعلا سلم يف نوتسدالغ رتسم هب هافام تاحن رصتلا هنأه م و

 تيما ىثاا ةيرومألا ةيلؤنسم اقناع لع دخان ةكللا ةلالج موك

 لوصولا اكسو: قاميك لتس اهتاو اءايسو اند تود نا

 هلأ هيض ع ةجيتن ىلا
 ةممم نزا »لاق ثيح اله نم حض وا حرصت اضيأ نوتسدالف هاف م

 ةميظعهي انت هن نا لاق 1 * ةموكسملا يف نظوم ذاًقناو نادوسلا ءالذا ىه نودرغ

 لحعل ا ال نإ لع ةفدلا 0 انناو انّدناور نم ءيش ىف نيغلامم ائسلو

 «هنارا دخأو هيرامتسا لود

 نم تك ا 2 ةحاشم 0 تاحيرصتلا ند 0 كافو انه ريغو

 نادوتتلا 2(



 # "و5

 تاح رصتلاب نر ولام ىد نورابال حرص كالذلو املايذاب اكسمتم ناك يننا ةيملسلا ||

 0 6 ىهو كلا ةءزياكتالا فحصلا ىف نوراياا اهرشل دقو ةدالا 1

 0 لدا ىدصاقم نسح لع اللد يدأ نا ىتعاطتسا يف نكي مل ظ

 0 لم ىف ةطلسلا 01 ةحتمو ناذوسال ا 0ك اغا نودع نيف ْ

 . ةكلملا ةلالج ةموكحو ىتموكح هيلا ىرت ىذلا ضرغلا ةءاصال ايرورض

 الو ةنهارلا ةلاخلا لعوملا هل تكرتو يل ةلوذلا ةطاسلا سفن هدم ىلا يتح

 ل تابف دقو . نوكيام ندع لاعألا نم هنأدا 32 لطم ل ْ

 نوكي تاف رصتلا نم ا هأر ام ذاكلذيلا لذ أسولا ن 7 هحرتش نإ نك ام ْ

 اذه يف ةيفيكلا هذه يتق 2" مظع تلعج نا دعب ينا مث انيلا ةبدنلاب ايمارلا ||

 ا ْط هيف مف ه-تءانع لذ نا وهو 1 اط 000 ال هيلع طظطرتسا / اشايلا :

 سد را را حبصأ ل أهو نيد سمو كرر ندم ةيلمتملا رصانعلا

 ةيمهالاو ةراطخلا ن<م ىه يلا هروفالا هده َّى يلاما نسح هعفارب ضوخفملا

 نيصاخلا ىاياعر نعم ةفلاأا فولالا ركنا دنع بودي 0 ناف ناك ّْ

 ار 1 - هلا ىف كشأال ىناو: ميك المل هنم ةطلغ نك ىلا

 مهاو موطرألا ءالخأ يف هللا لوعل 6 لاف . لقالا ع مهرثكا ءامد نط

 اهصئارف كل ىلا قيعر لع سهدلا ىدمركشلا هلو قرددلا لادوتلا يباوم ِْ

 وهف هتبرومأم ىف حجن هنا كل ىلوق امأ . نيح دعب هلوصح ىثخم ام مقوت نم |
 0 ء هنم رثك | تاود هماما نذ اريثك ماركا قع راف ليق ن ما[

 2ع ام قاسم ىلع كمدعل نا هئكميف وه انآ ريخلا ودحر انا ريغ الارعأو 1

 ها ناكمالا دب هيلا لصتام ردش ىتم وكحو أنا ىنم هنوعم عرسأو ْ



9 7 
 د

 ظ *« ا

 حبكو كره ودل أل نرآلا كا لين ابكنلل لالا ل اا ١

 وا ارغاص خضرت نا دب الف عابتالا نم كدنع نكن انيعو كلنايثط حامج ١

 يلا نالوسرلا داعو ةيزيلكتالا ةلودلاو ةبوبدحلا ةموكملا يتوق لايح كلمت[

 ىنامفاه ركدب ينلا تافارغلتلاب هردنولو رصم رياخع نودرغلغتشاو يدبملا ١
 د

 ةيقيقحت أ نودرغ ةيرومام
 يتلا نودرغ ةيرومام نم لبق هتدرس امل ايفاش اناد بابلا اذه تدّقع أ

 بتك ايف هسفن نودرغ اهنع ماثللا رسح دقو ارتاكتا ةموكح اهلا يمرت تناكأ| 0
 أبصلب ىهو ريان ١ خراتب ةروبشملا هنارث ذم نم ||

 ام دهعىع ل ذخأ النا ىلع ةئلا تدمع دق كلما ةلالح ةموكحنا قرأ َ

 الدءاماونادوسلا مال ةمظتنم ةموكح عضو اهناغ يتلاهيوعصلا ريثكلاةميملا 1 ش

 ةموكحال حمس ال ناو اهيرح مالا هذه يلا درت نا تمص دق كلذ نم ْ ظ

 ها مالا كلل: نوؤش يف لخادتلاب 3 رصملا || ْ

 نا ىنمع روطسلا هتاه ىف ةرصحنم نودرغ ةيرومام ناف هيلعو ا

 دالبلا كلت عر وقول لييسلا نودرغ دبع نا امضرغ ناك ةكدلملا ةلالج ةموكح || ظ

 ءاجرالا كلت ىف رصم ذوفن ىلع يفش نا ىرخأ ةرابعبو ىضوفلا بلا 2 1

 ةيةيمْلا هدصاقمنافاشاب قيفوت ىوبدحلا امأ ارتاكنا دصاممتناك هذه |

 ابلعج هدصاّمم ريوحت ىلع رجا مث راطقالا كيتاه ىلا مالسلاو نمالا ةداعاأ|
 نادوسلا ءالخاو مهب قدحملا رطألا نم هاياعر نم نيصاخلا ذاقنا ىلع ةرصاق ||

 ةماقاو ةندمتملا رصانملا نم هونطوتسا نيذلاو نيد رصملا لك نع امان ةالخا ||

 اهب ةيلطو ةموكل



 ا

 ناف 0 لاوقأ مك رغت الف كلذ متمبف اذاف هللا ةردق زجعتسلو قولخمل

 . 7 7 7 .لل» ل اج 7 نولي

 يا ببال يس ساس سمسا

 ادا اديها مرارا سس ا

 1 م هل | مش مرذنا قديما مامالا مهل لاقو 8-0 هلع هللا ص

 نيذلا لاّمف نوموال.ت ضعب ىلع مبض»» لبقاف مكيلع مكبنذف مكئالع

 ندلل اوريكتسا نيذلا لاق نينمؤم نكن محاالول أو ريكتسا ندلل اوفعضتسا

 0 00 نك لب مكءاجذا 0 "ا عرلا | 5

 منا 0 رارتغالاو ةاودملا اللا مد نأ و مس 0 نمو نيماسم

 يذاو-- لإ دود م مكفب ا 0 دوحولا لل 001 منولوتم

 ١و٠ ا هحللا

 ةفارح عون نم باك ةمامعو لبوار سو ةعق ص ةيح م
 عنصل ( رومدلا ( اك

 ةيعارشلا نفسال ةعرشا رم يف لعل يذلا عونلا نم ًادرأ ىو نادودلا 5

 مالا ال ا ية ريش موطرملا ىلا نالوسإلا لضو الو
 يارسلا الصي ىتح امهلع ةظفاحللاب نودرغ صاف هاعيطإ مف اهدامتاب نصملا

 | الو اومنف ةراجملاب امبجرب عاعرلاو نايبصلا رهو مهماع موطرملا لهأ جاهو

 بتكلاا هالسو ( ىلا عبتا نم ىلع مالسلا | هل الاق نودرغ ىلع الخد

 لع علطا مث ( يدوغ) لاقو هلجر اهسفرو بضغ ةبدها رظن الو ةءدحلاو

 لاق اك ىدبملل رر> عر ارسل بجاح فرط نيلوسرلا ىتاو تكلا

 ءامدلا نم 5 كوعداو بر 1| ملا ا 6 بلا 8 كرخدا يفنا هيف

 مدس سسوس سرس سس يس وس سوس ع اسس

 سمسم ك0 اا0ا00ااا0101ة 1 ا



 و

 ْ أشاب نود رغ ىلا هللا دبع نب يدبملا دم هللا يلا ريقفلا هير دبع نث ( دعبو )| 1

 لها داع ةوك و هئطاب ملمت كيلا باوبلاب نّودتام ىلع كعالطاب ||

 أ| تاج ردلايلاءل ايلط تايهتشملانم تاف اع نولاسال نيذلا يربكلا ةداعسلا || ١

 هللا 0 تدنأ ناف ةحبسو ماز>و ةيفاطو ةمامعو لدوارسو ءادرو ةيح ىو 1 ش

 وهاهو كظح مادا ه>حوتو كلذ سلت ل كيلع سعصل الف هدنعام تبلطو : ١

 : م 1 6[ دع نما لدر عم كيلا ل زصاو كلم ىلا يدل لا ْ ْ

 ْ « نودع يللا لسرأ يذلا كداراتلا رهظ لع ى هك هةنكانةرل ظ

 3 فرا ابدذه اّسدوجأ لع كر نا مالسلا هيلع ىسع هيو هللا حل كتلأس ٍ ْ

 يعسال>ر ناهيلوبمالسا وحرو> ىحسل يذلا نالسلاد دش ىنفلبأ دقو 07

 || هنا ماد امو يبرعلا طخلابو مكتتملب ةفرعم هل يئازجالا مي يددنفا ديسلا |
 |١ هعيج فرظلا اذ مه يفام ىلع فوقولا مكنم بغرن نيتغللاو نيطخلا بارع ظ

 || هتركذ امل روكذلالاؤيبلا كلاس دقو ءاثم وهما رول دما ٠ لع أي 0 '

 ْ ها مالسلاو

 * محلا نحرلا للا مس ف
 (دعبو) ملستلا عم مهلاو دم انيس لع ةااملاو ميركلا ىلاولا هلل درجلا

 ا لا ىذ ععحلاو م ل هللا كمع 30 يدمملا 2 هآلوع مصتعملا ريغفلا نش ؛

 ا ل هللا دب سال َّلأ لع يذ ىلع نال هناف لع هل نم ةدرملا :

 5 هللا فةيمصع نهد ايلا نحل ةمضع دو راو 1 مف ذم لو قدان كلذ ف :

 مكع و.جي الو مكتدلساب اورتئتالف دحاوهّللا نا اوملعاف كلذ متمهف اذاف يلاعت |

 || ملق ناو هللا نود ءىعل ةوقال هناف هللا هونج اب اولتاقشت نا نودمرت يتلا

 فاخو امندلا بح نمم ردصي امنا برذكتلا نا اوملعاف ةيوذكم انس دبم نإ



 ا

 تاف هتن هتذخأىتح هنع حفصت نكنو هكلهي ايف عش
 أ| هتميابملجال كلذ مو

 لاو هنء وعدن أهنوم دماربذ> ان دو امايا يعم هتسلاحمو
 ا ءادعسلا نم رادقط

 || اهءيمت يت الو اسدلا ىف ريخ الو دوصقملا وبف ةرخآلا يف دعس ناك اذا ديملاو

 ىف م. داعس دأر علا يقسو ةمايقلا 2 طمف سبملاو دكا رثكي اهع ف اغا ل

 0 رباك اللإ .ى 0 00 تان كالملا اذا و ةنديالا 00

 | انلمعام ماك-لا وةلودلا لها نم رباكالا نم انتضبق يف عقو نم عيمج اذكهو

 ْ دايدزاو ريثك ريخ ْ نالا مه م مهم قدص ند مارك الاو ريألا ايلا ةوم

 ظ اما ةئس لوأ داج 6 مالسلاو فرش

 امدلا ف سام رح ىتعساو 0 تءلسو تردتها ناف نايبلا اده دعو

 ظ كيلع 1 1 الاو كعبا نم 2 اأو كرا تزؤو 0

 || ة 0 0 كا لا ىوسا ايف متت الف 1 هيلع 3 2 هللا لوس

 ْ م,هاوفأ هللا رو ' اًؤفطل 3 كوذنر نيذلا د داسللا نيملاظلا لوق لع عم هبل : الو

 ْ يدربملاةردل ُ كشنم مسو هيلع هللا ىبص لاق دقو هرون 2 نأ لا نأنو

 | نا اعافلما فردا اران اودقوأ الك ىلامتهلوقو نؤكربشملا هرك ولو هلك ئدلا

 : كيابل ركل هللا وه يداحلاو اذه ةيشحتلا ته مكيلع ةممشلا ةدايزإو

 < ميحرلا نمحرلا هللا مس ف
 | ميلستلا عم هل او دم انديس ىلع ةالصلاو * ميركتلا ىلاولا هلل دما



 . من١ 0 ْ

 ل َ كك دعب من تاإ ايدل تس ا كبلق هب نئطي ام ||

 1| لقزت روبشلا دلاخ دمحم كلذ انلعف مكاو نييلسملا اعالضو 1 كيف ' ٍْ

 1 تافام ىلع مدنو ةناغ انس اقل حرفو قانا اناث ام هناف اماس( اراد) ريدم ] 1

 || هللا قثوو ةرخآلا راتخاو هللاب هبلق نامطأو ىافلا ىف هرمح نم هيض امن |

 ] مياستلاب نيطال_س رداقلا دبع كلذ لبق انل بتك دقو روفراد ىلع هانيلو

 || ديسلا كلذكو ريتك ريخ'ىف نآلا وهو هتير لاك دير نالا ىلاو ءانمرك اذ

 || انيلا هب ىتأي روكذملا دلاخأ دمع ىلا اناس رأ نآلا رشافلا ردم ناك ىذا دمج |

 || هعابتاق دصو هداجس ىرتمدلا مالسا نسح انغلبو داشرالاو ةيبرتلا لاكل 1

 ١ قايك لل اونعذا دق روفر ادا طمقنلا ارش عيج كلذكو ةرخالل هتاناوانل

 ْ م,هيلسل ن سك هلوسرو هللا تح ف انيلا مهم أعيج اوملسو روفراد نيظالس 1

 | قملاىأر امل ارجارم ينأ نألا ىلقت لابج كم مدا كلما كلذكو انل مهعابتاو |

 ْ أرح مو 0 ري ان نالا وهو هانم | دقو هةقد_صو هعابلا نسحو ْش

 | هلذخم نا دبال يبانمو ضرالا راطقا عيمج نم انب لصتي نادم ال ديعس لكف ئ

 نك د ار سم مل دسو هيلع هللا يلبص يب :لا كلذ يلا راشأ ام ةرخألا يف هنطعيو هللا ||

 ْ الوأ وا مهتردنا دق ىدن لع اولتؤ ن "يذلا عبمج نا اشايلا 5 ريضح ار كدتعام ول ]

 ا رادن و 01 هتيطاغ كعل لالغشلا دلو رادنا كي لصاو وهأ هو ايل ارا كنا ١

 هانيطعاو ءانمركا ادب ف مقونا دعلو انلسر لتمف باو ضِاالا ةشاب يللا ٍ

 اس يدتميل همظعلو همركل انلز و هللا 0 قدصلا يللا جردتيل ةليمج ةي> ]

 لآ و قادصل مف سفنلاك م نذلا نارصالا نم نوكيف هللا 0 قدصتو



 فلي
 ةنطاسلاب يل ةجاح الف لسو هيلع هللا لع 2 لودر ةنيلح رظننلا ىذتنلل
 شديعانأ امناو اهفرخز الو ايندلا لام يفالو اهريغالو نافدرك كاع الو

 ضرعأ امش ناك نمو ينعبناو ينباجا اد يعس ناكن ف هدنع ام يلاو هللا ىلع لاد
 هللا يندبأ دقو دبالا باذع هيذعو ةلذأو هعضوم نع هللا هلازاف ىلالد نع
 ءايحالنيلاصلاو ءايلوالا عيمجو نيبرتملاو ةكتالملاو نيلسرملاو ءايبنالاب ىلاعت

 هللا لذ ةوادعب ىناقلب نم عيمج نا ملسو هيلع هللا لص ىننلا ينرشي دقو هنبد

 كناوخا كله م كلهتق رتمت الف ناو سنالا نيلقثلا ناكولو همزومو

 3را كاز ريما ةيا بح يلدغ ان املسرأ يتلا يدل امأو. لست سو مهفاف
 ةأيللا عاتم بغرت ال انا كل انبتك 6 هنا يلعا و باوصلا ىلا كادهو ريخلا

 يهابف بيصن هللا دنع مه نكي مل نيذلا نيفرتملا دصق ىه امتاو الزو ايدلا

 ةرخالان ودب رب نيذلا اناصالو انسفنل سبللا نم هبغرتام عم كيلا ةلوس م

 ديالا | معن كلذب اوقحتسل ىد.الا قابلا ريملا نم هللا دنع اهف نوبغربو

 لأ دايع نم ءادعسسلا عيمجو نولسرملاو ءامنالا كالذ لع جرد م ماودلا كالمو

 هبراوحو مالسلا هيلع ىسع ةريس نم ةقيفح تنأ كلذ لعل و نيطاصلا هللا

 نم هفلاغ نم نا كن 00 يدع اهوشعنت الف ايدلا ل! تدبك لاق دقو

 ةايلا ممن سغ امناو نيقحم اوسيل هعابنا يعد نم عيمجو نابهرلاو رابحالا

 نوكتف اضعامدع مث ةرذعو ةفيج نوكت نا ىلا ةليآلا ةعتمالاو ةبنافلا

 لثم نا 3 ما ودلا تاريخ باستكا نم هتنوف امل اهقارف دنع امدنو ةرسسح

 اك كلذ ىف لرقأو للا دنعامل ايلظ هنع انضْرتعأ نكلو ريتك اندنع كتدش
 مكين | امم ريخدللا نان افلام ننودمتأ هاهموقو سيقلبل ءالسلا هيلخ ناولس لاق
 مهجرخنلو ٍ مه لقال د ونجم مهنيتانلف مهبلا مجرأ لوح رف مك دهب من لب



 ف مرو

 هللا ترا هلم هاف 7 موتي نمو ضعب ءايلوأ موضع ءأيل وأ ىراطتلاو

 أ| اونما نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امنا » لاق نا ىلا «نيلاظلا موقلا ىده.ال

 أ| هلوسرو هللا لوس نمو نودكار مهو ةوكزلا نوتؤيو ةولصلا نوميق نيذلا
 ||أيلو ذنت اف ل مآ انلثتما دق انناو<ن وبلاغلا مه هللا بز ناف اونءا نيذلاو

 || لوق نم هتعمس ام ةيلغلاب هللا دعو دق كلذ ىلعو نينمؤألاو هلوسرو هللا الا

 ْ أم تعجر ناف مهريغل ةبلغ الف نوبلاغلا مه لو هللا نا ثيح اذه هللا

 || ةرخآآلا ترتيخاو هلوسرو هللا ىلا تبنأو مالا_سالا ريغ ةلم نم هيلع تأ

 || هلوسرو هللا دنع ةءولطلا ةدوملا نوكتو انناو>ا نم نوكتو ايلو كذخت

 || هلوق يف ةراشبلاو دعولا قحتساف تايآلا هذه دعبهللارصأ لثتما نمم نوكتو
 || مهانلخدألو مهتآيس مهنع !نرفكل اوقتاو اونمآ باتكلا لهأ نا ولودىلاعت
 أ اولكال مهر نءمهلا لزنأ امو ليجنالاو ةبروتلا اوماقأ مهنا ولو ميعنلا تانج
 | انني ايف ةدولاو ةبحلا لصتت اذه دمبف ةنآلا «مهاجرأ تحت نمو مهتوفنم

 || تعبتا دق نوكتو ل بجتالاو ةازوتلاواقارتلاب لمس نمي نوكتد

 | تزحو نيينلاو لسرلا عيججو ىديع لو هيلع هلا ىلص دم انيبن عابنأ
 ْ نيذلاو هلوسرو هللا مهلونيذلا هللا بز> نا تدلع ثيحالاو يد.الا ريخلا

 ْش كل ليزمو كيلا لضاو 00 0 عاف هللا مالك نم نوبلاغلا مه اوئما

 ْ هلل ضرالا ترام هضراو هدابع كلم تيعداف كقلاخ هب تراسل

 || كيلا هقالطا ىلاتوعءدنيذلا نويحيسملاونوناللاامأو ني املا داس

 || ةفاكلو كل هددرأ م دمالا راد ىفو للا دنع عفتلاو حالصصلا محل دب رآ اناف

 | ىلا ملعاو مهبف ىروهاتب هللا ةمحر الول هيف نومقاو مه ىذلا كالا نم

 نادوسلا « مب )



 هللا لوق او.._س ملو تايناغلا نم نوكي ال ام اولغتشاو ىتابلا اوكرثو ىنافلا

 اوهدنو 0 كلذ مع نغل / نذلا نورقهلا ري اوركذب و هلوسو لو

 للا ىلا مهلالدل ىربكسلا ةيدهلاب ىلاعت هللا ىتدباف هب اومتمت ىذلا ردق ىلع

 ميمنلا راد ىف يدبالا 0 زملا ىلا ىناغلا ميمنلاو ىنافلا زملا | ا

 نوكيو هللا ئدريف عاس هنأ نظلو ةل> 2ك ديرب نم روسغ مىفلعألو 00

 اونا نييراوملا 0 00 هيلع 3 سيسملا لاق دقو هلا ف بيصل هل

 1! دو هلا نط نمو ارارق اهوذختت الف ايندلامكلت | راد رحبلا وم ىلع

 اهزع ديربو ايدل عج هنأ نظ نم كلذكف رورغم وهف للب ريغ رم

 باطاوهلالل عضخاو يقابلا هللا يل تناق .نآش ةرحالا يف هل نوكيو اههاحو

 000 1 د جراد ايدل هدم نإ نظن الو ةرتالا نع
 | نكي ملوهربق ةرايز بابستش ملسو يلع هللا ىلص يبنلا قي رط فالخ ىلع نوكي نم

 ةفيج ايبدلا نا درو 5 بالكلا ةرابز بغرب نم لس و هيلع هللا ىلص ينلا

 همالكنع ض سعاوهللا يسنو هللا ريغ دبع نم بغرب نكي ملو بالك اهءالطو

 ىلع قفشاىلوالابف نيملسملا ىلع اًميمش تنك ناف ةينافلا ةايملا عاتم بلط
 انديس عابتاب قأا نيدلا عابلا ىلع ابموقو اهقلاخ طخس نم اهصلخو 0

 ءايبنالا للم نم سردنا ام ىحأ يذلا لسمو هيلعمللا ىلص هللا ل فرد
 مالاسلا مهيلع ءايبنالا عيل بتكلانم هيدي نيب امل اقدصم ىتاو نيلسرلاو

 رضح نهوهتمأ نم اونوكي نأ نوني مهاكو هتلم ريغ اوكلس امل هورضح ول
 هتلءىف لوخدلاب ال كنف روطف هند ريغ نرد هنم لبق المهدعب نو هتثعل

 كلاف اذه ريغنمو قيفشلاز وكت اذه دنمف هتن - كواسل هتمأ ىلع قفشأ من
 ظ دوبلا اوذذت ال اونما نذلا اهسأ ايد يلاعت هللا لاق دقو فيك قيفر نيحلا نم
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 مالسسالا قانتعال هللا هتفو اذا ام يلحتلاو املوق هلأسن هسنالم 0 0
 ةمدمأ ناك يذلا ىنالسملا ديعس دمش نا هدب طخين فالغلا زبظ ع

 ةغل فرعل ىإوِحالا ميدل يدنأ كسلا نأ ينربخأ مل مالا وحرو>ح

 يدنئفاديسلاو كل وه امهمجرتملو ناءاتكلا هاوحام لع فق نا كل ًاسافةمروا

4 
 ا
ٍ 

 ودار زخلوا كلل دوى مسام موط رحاب ةموكملا لدصال و ده ميعل

 نافدركرب دماشأب ديعس د#نازودرُع كل هءاتك ُْق ىدمملالاقو يرودس رجات

 يهاهو هعم ساجو هعيأب هنأ سيسل ءاذعسلا نمراص هنأب ربخ ءاح تام نا دعل

 « ميحرلا نمح را هللا مس ف « لوالا »

 ميلستلا عم هلاو د ١ ةلس لك ةداشملاو ميركللا يللاولا ل دجلا

 اماطإرب زيزع ىلا هللا دبع نب ىدبملا دمحم هللا يلا رتفملا دبعلا رش دعبو

 ةدارا عز : كاز فاسو كناوج انا_صو دق اشاب نودرغ ةيويدحلاو

 لاصناو مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ربق ةرايز قرطلا حتفو نيملسملا حالما

 ىناعمجناو نيالسلاو يىراصنلا نع“ ةيحيسأا لحو 3 انس أيف ةدوملا

 اماولمعيو ءاقبآا راد ىلا ةينافلا ايندلا نم اوغرغب ناو ممر نم مهبرش امو

 ىلا هتياعدب «ايايد انآ وم وطرخلا رادمكك للا تنك دقو ممم رع مهحلصي

 كلم كد سمج الو ليحتع كلذ ف يكن ك2 هللا نم ىدبم ناو قل

 رخفلا هركاو نيكاسملاو ةنكسللا بحأ دبع انأ امناو الامالو اهاجالو

 0 امابخال نيبلا 0 زيزعنو

 577:15: 090737115759252517:7 ومو جس عشت



 قيل

 : ريصيلا نا 0 ديسلا اده أئيف روب نأ ند هللا 00 دقو ندلا راعلا

 ا| قح ىف 0 و متشلا نم هنمضت امل هداربا نع ىثاحتن ًااتك نودرغ ىلا
 || زذحتمو كيلع مداق ىتنا هل لاق تيحد.دهللاو ايروتكيف ةكلمللا ةلالجو نودرغ

 ا ات 0 هقزم باتكلا ىلع نودرغ ملطا الو رفاكلا اهدا كنزجانل

 1 فلتاام حالصإو نورصطلا جمر صاو لمالا نم ةرذ لودرغ دنع قم

 : ظ ئراوطلل - ءادلإو عافدلا تام دادعإ ْق دحاو أمم

 ْ دمي 2256 6 ةيسل

 ٍ سالملا نم هل هادها امو يدبملل نودر هيتكام ان ركذ

 || هئمض انك ن ودرغىلا تك يدبملل باتكلاو ةيدبلا تاصو انآلا لوقو

 سسضرسعو 000 ا دوني ىلع 4 الو زاو> مدع هيلع جاجتحالا

 : ينرغلا 0 امم 0 خد را عوصخ 5 هل

 || اشاب فسوب راذلا دارياانل مدقت دقو سكيه لارنجلاو نافدروك مك اح اشاب
 ١ انه هتداعا ىلا ةحاح الؤ ىلالشلا

 ئ ركذو هتعاطب اوناد نيذلا نم هريغو اشا نيطال_س ركذب هل ص رىغو

 ْ ديه كا ندسسحو مالسالا قئتعا هداحس ىرتءد هدا 5 داوار ا ان

 ةكاكلادما 2 ةيديلا ىلع نودرغ هيف رك 3 باتكلا 0

 نيذلا داهزلا هسيلب مم هسالم نال م نا هتحا 2 2 اهلوبق نع رذتعاو

 قود رغ ل هند لسرمهنارثذو ا.دلا عاتم نع ضار كا لك نوضرما



 ا 2

 أ| تنك ناو هللا بنج ىف تطّرفام ىلع انرسحاي سفن لوقت نانورعشنالا ا

 ' |١ نيح ل ا وأ نسما نم تكل نادم نا نأ ول لرخ رأ نيرخاسلا نإ 0

 ْ نا مولعملا نم اأو ةنالا« نيل نم نوكأف ةرك يل نأ ول باذعلا عر 0

 || هللا هالو نم سعأ لثتع هنم فاقت هللا ةردق فرع ىذلا للادنع ا سينما | ١

 || عيمج ف مياستلا ىف!لخدو لثتع مل ناف ةلفتعام ىلا ةياعدلا و هيلا ةلالدلل ] ١

 ظ هلل نيعيطم نيئمؤم م نكو يف داوح مك اصو اذاف هلوسرو هللا براح رومالا ا ا

 ا مكنيبدللا مكحب َىح و ريصاف تاك ميلع مكل ناك نا ونيحاطيلا نع اوفكف ١ ١

 اسوأ ةئس لولا مد مالسلاو همح نقد كد لكل لصويف ادب لع ْ ا

 0 ب 2 6 و حورس

 ريصبلا نباو نودرغ
 نوالخلا ف ىدبملل هن وعدو ريصيلا نإ ا 0 ناك ا ا

 أ( ضبقلا ف ةموكملا تمس دقو لق يف ناكدناو ةريزإلا دالي راسو ١

 | قل" اك

 : هيف هربخ اياتك ريصيلا نا ل تك موطرخلا ىلا لودرغ لصو او

 ةرئاد نع ةجراخ ةريزجلا دالب ناو يبرغلا نادوسلا ىلع يدرأا ةطاس هفارتعاب

 هناو ةدهاعملا ند كلا دال ملأ كلذ ىف دب 1 0 همأيق نأو هذوشا|

 نكيل وا 3 قحليوةريزملا رداغيلف يدب ما ةدايس تح هئاق نم دال ناكاذا 1

 ا 3 اوعقو نيذلا نم هدانا ليم للا باتكلا 0 لودرغ رمال ان

 3 مك نم ةم كلل ا

 باتكلا هيلع التو هتروشم لهأ مج ريصبلا نباىلا باتكلا لصو الو
 1 رو

 4 ان أو رسال نم عنو هذولا نا م دحاو نإ سل اولاقف ا



 متأو ةتخب باذلا مكيتأءنأ لبق نم مكبر نم مكيلا لزنألم نسحأ اوعبلاو ||

4» 
 ديس لل

 هيف هللا لاق ايف اوميسضت الف ةحيرق لهأو ءالّقع مكناف | وتنافس كل

 يباوج مكنلب اذاف« نولفاغمةرخآلا نع مهو ايندلا ةويملا نم [سهاظ نودلمي» |!

 000 سا امو مكتب واح بسك نافلا مكيف انسح © نيئدصنم منك واذه||

 دنعام راثا هلمحو ىذلاهللا دنع األ هق دصل نس>و هافص هصلخم لب ناسلالا ْ

 عابتالا نع اوبجتحا لاملاو هاما نم هيف مام ىلع نيدماج اوناك نيذلا ناف هللا ||

 يلاجلا عابنالا الا هللا دنع صاخم ال هناف عابتالا متبتك اهلل اوصلخاف لاما |
 2 ةيكلام كلحاو ةرخألا مترثا اذاو ايندلا ىلع د راثاوه يذلا قافنلا نم ل

 هلاحوهلامع ةرخآلا ةسافنو ايندلا ةسخ انربخأ ىذلا ناو هللا الا هلال هناو هللا ||
 هللا عرش اولمعتساو كرتلا ةيكلم نع اوجرخافنيمأ قداصهللا لوسر دم ||

 لوط نع لاخ عاتم الو اهايح ةايللاو ةرخالا رادلا ناف كلذ ىف من ولو ]

 هللا الا قرافم ريغ بيح الو نيرادلا يف يلاو الو ةرخالا عاتم الا مدنلا ظ

 ةيفدصتلا مك هيف ىذلا للا ءالب ىلع اوربصاو كلب اوقثو ةرخآلل اويأف |
 ماودلا ريخ اهب مكتوفيف تالئازلا عم اوف الو ةغادلاتاجردلا ككاو |

 الا اوعبتت الو مكعم نمو مكسفنأ يف هللا عرش ءايحا ىلع اورمشف اذه عمو |

 ضيبالا رحبلاب ىنأنوأ سعأ انم مكيتأب نأ يلا ملسو هيلعدللاىلص لوسرلاقيرط |

 لاق هللا ريغ ىلا اذه دعب اوتفتلت الو هيلا اوسناو هللا أوفتكاو هيف ان اوقحلتف |

 لو رصتم الم باذملامكتأ نأ ليف نم هلا رمل و مك ىلا 8 و»ىلاعت هللا
. 



 *# رع

 ْ *« مي-رلا نحرلا هللا مس » 2« ىناثلاا »
 مياستلا عم هلآو دمج اديس ىلع ةالصلاو . ميركتلا ىلاولا هلل دجلا

 || ضوع هبابحا ىلا هللا دبع نن ىدببملا د هللا ىلا رمتفملا ديعلا نث ( دعلو )

 يبا دمحأ هللا دبعو نس يبأ دمحا دمحو دمحم سيطلاو نس ىبأ دمحأ ميركلا

 ] ديعو نس 3 دمحأ ةرامتو نس ىبا دمحا دتو نس ىنأ ديحأ هللا ددعو ند

 أنار نادم مالو سل طرا
 || ضوع هللا دبعو ميركلا ضوع ىلعو ميركلا ضوع دمتو نس يبأ دمجأ
 1 نسىبادمخ دالواو نس ىلا دمحا فسوبو ميركلا ضوع دمحو ميركلا

 || هللا ىلص هيبنل ىلاعت هللا لاق دق يباب ايحأ مهصاوخو مهلئاعو ميعابأ عيمجو ||

 لع ؟ تر ا انا نر دل اذاو»لسو هيلع |

 1 هباف حلص ا ل نم بات م أه وس مكنم لمح نم هنا ةجرلا هش

 || ىذلاوهو هب ىدتمل نارتلالزنا هللا نا نوداعت م 9 مولعمو« ميحر روف

 ا امذرظنلا اونعماف نيقتملل ةمحرو هافش وهو 00 0 1 هيد هن يده

 | امب هلل اودحو دق نيئمؤأا ناف نقب هللا دنع نم ءاجاع اوتماو هلا لد

 |اءدحأ كلذ لع ردهال دنا اورظأ الق قاقالاو نيالا تان نم 0
 ْ اوجرب ملو هللا نم الااوناخم مل هدب ءىث لك توكلام نا | ل ا

 || اذا امس الو ءىش لك ىلع هرئا هللا دنعامب قبدصتلاب رون هل نف هاوس

 ْ لاوحالاو تل نمل ريخ ةرخآلاو لديلق ايندلا عاتم لق هيلاست هلوق عمس
 1 اذاف لبق قف نم ازدلا عاتم نم هيف سغرام تأوف مدلع دقو ةمولعم ةشاسلا

 ْ لكو اهاود 50 ا مكحلاصل هللا يلا عاد ىلا مب لغو 0 ص

 ا لصد م تاوفلا دنع ةابوطلا دريدا دوعل امتاف ايندلا ا م دوكر 0 1



111 

 اهصولخ ناف ةينلا اوصلخأو ريمضلا ىف ام ملاعلامَللا ىلع اودمتعاو ريمدتلاو

 اودسشو كاوا !ونولو كاوجتو هر ملاع يف نطلا او:شحو 3 اباطم

 نع مكل انوفع "نا اونو ةدضاعملاو ناوخالاب لاجرلا امئاف اضعب مكضعب

 رخافتلاو ةييلهاملا ةوذ مكذخأت الو كاذب نورّتم مكنع اناضرو ةرجملا

 نمزلا ىلع اومدناو تالفلا ةركس نم اوةيفأ لب كلانه ام ملاعهللا ناف ءابألاب

 ةرخالا لطو تبرتقالاجالاو تبهذ ايندلانافتالاطبلا يف هومتفرص يذلا

 مكحالف ومكحاجي هيفام ىلع اوصرحاو قفا وريخ هللادنعامو ىقتناو مكل نع

 الو مكرغي نم لوق عامسو مكاياو مكحابرو مكحالص هيف داهملا نا اوملعاو

 مكحرطي كالحلا ىواهم ينو مك.وفن كاله هيفام مكل نسحبو مكحصلم

 رايغالا ساد رم رئارسلا ءاقصو راسكنالا ىلع ةينبم انتي نا اوذقينو

 ١ نيدهاجملل هللا دعاام بلطو ايدلا بح نحس نم سوفنلا قالطاو

 ةبحصلاب انيلا رضحلا مكباوج ىف نقداف متنك ناف ايلعلا بترلا نم نيقتلاو

 ةيزملا لا اولانت مكسفناب اورضضحاو مكنت ريشعو مكلئابق اوضركخ عابتالاو

 ال ندللا ا 2 لع ةلواعلا يف ريصبلا ديو من اونوكو عافترالا نسحو

 ىمدقلا ثيدسلا ىف دعامو هللا نع ىص) يذلا ربكلا اورذحاو دعاسو

 هللا دعأ امل اوقاتشاو يران ىفهتسمتامههف ينعزان نفي ادرءايربكلاو يرازاةمظعلا

 هللا ليبس ىف اولتق نيذلا الود زيزملا هءاتك يف لاق ثي> ن.دهاجملل

 نورشبتساوهلضف نم هلل 1 اب نيحرف نوقزري مهبر دنع اا ا

 اوربتعاف «نونزح مهال و مهيلع ف دخ الانا مهنلخ نم مهب | وحاب مل نبل

 مالسلاو راصبتسالاو ةَميَْلا نيمب اورظناو راصبالا يلوأ ا



 هي لا

 للا لوسر ىف مكلامأ ةنهنمم ةريقحاهو رظنوةءاحصاا اهدهز الو ةئبلىلع ةئبل

 ابناف اهلع او رشاف ةنسحت لا ةحضاولا نامصأ ةريسل عاباو ةناسح ةو.

 اودهاسو اهاالبو اهدنادع لظئا وراسل تعانق اها اود

 ءادعا ىلعو نيدلا ةماقأ ىلع ةرزا اودشو اه بوكر نع اهوددو سفنلا

 موزرابو ممتءامجق برفتو مهلعش تيتشتو مهتءاط نع جورأاو نيرفاكسلا هللا

 مكناف ممودهاجو نول رم مهتاف مث ولتاقو ناو زا لاك اولانتل لايم

 دصقلاةباغلينل داهجالاو دا دعاس نع كلذ ىف اورهشو نورودنم مهيلع

 هبوط نسحو ةيمحؤ ةريغو ةن قدصو يو مزدل مهولباقو دارملا غولبو

 اعمط هللا ىف مكلاومأو مكسوفن ولذباو نيدهاجمل هللا دعأ اهف اوبغراو

 مهسشنا نينمْوْأأ نم ىرتسشا هللا نا هىلاعت هللا لاق نيدلا راصنال رخدا اهف

 لا ومالاو سوفننلل انمث ةنجلا تلءج نا دب فيكف«ةنملا محل ناب مهلا ومأو ظ

 ريخاتلاو ىناوتلا اذه ام لاو>الا لماكب هيلا اوردامت الو داهإلا نع نورخأت 0

 ظ روعراسو مكمز زح مامزب اوذخو ريمطق الو اريقن مكسفنال ٌنوكلع ل مناو

 ًادها#جرخ ىدابع ن رع نه دبع اعا مكين لوق ىلا اوردابو مكبر نم ةرفغم يلل

 باصأ ام ه دكار ةدحرأ نإ 4 50 يتاضرص ءاذتاو ىليبس ىف

 هللا ةابع اون وكف لاق 6 وأ هتحرو هلا كلا 42 تاق ناو ةمضغوا نم

 اولتاقو نيبم لالض ا.ندلا ىف كامهنالا ناف هللا يف اودهاجو ندلا ىف اناوخإ

 م ولا ءاغتبا ىف اون الو ةظاغ مكيف اودجيلو رافكللا 28 مك ولي نيذلا

 اودعاو نوجري الام هللانم نوجرتونوملات م نولاب ممنافنوأات اونوكت نا

 كلذو ةوش مه وذلحو مهداه نع او ردات الو ةوق نم معطتسا ام مذ

 ودعال بجيامو ةديكسملاو يأرلا لامجإو ريصبلا بيطلا دم عم مكمامضلاب ظ
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 ىبادمح هللا دبعو نس ىلا دنحا هأديعو نسوا دمحأ يركللا ضوع هللا لوسر

 نيمالاو نس يبا دجا رداقلادعو نسىبا دمحا ةرامتو نس ىبا دجاد#و نس

 ندخل دمحأ رمو ندم ىلإ دنحأ ناسحو ا دمحأةلقاع ىبأ و نس ىلإ دمحأ |

 دحو ميركل ضوع هللا دعو ميركلا ضوع ىلعو ميركلا ضوع د#و

 مهتريشعو مهدالوأو مهناوخاو دمحأ ميركلا ضومو ميركلا ضوع

 |متحارو متاهرو رسول ئاه لئام اهميمنو لئاز لظ ايندلا نا يبابحأ مهليبقو
 عاتم الا ايدلا ةايللا امو اديه-ش كلذب ين؟و رورغ اهلا ن يف لاو مهو بعل

 ران ام يلحتلاو مي اهنع ىلختلاو تابلو لمع اماتشو تاتش ابعججو رورغلا

 لوم اه قاعتلاو قئاع هللا نع امل تافتلالاو قئاح ىنخ اهركمو ميحجو

 ضابقلا اهب حرفلاو رض اهشيمب عتملا و راسخو رامد أهبلط ىف يعسلاو راوبو

 اهؤافصو بارس اهبارشو سوح: مبراغ اهدعس علاطو سواه متنتلاو ردكو
 مدن اهبقاعو ةعيظف اهناصو ةعيطق امانحو ردغ اهيمو ص اهولحو باع

 لاء اهواَشو لاو املطو ريثك اماسحو ريسل أهريخو مدع ضخ اهدوحوو

 ديعتشلاو ا ريدحتلا يف قكو لهجو قم اهيلط ْ داهم ناو لفس اهولعو :

 اللا ودلاو سعللارتذي الو )»ع فعلووش الا ايندلاة و. اهذهامو «نيتملا هللا لوقاهنع :

 هللا دنع نزت ايندلا تناك ول»باوصلاب قطانلاباوالا يبنلا لوقو نودماخلا ||

 امو د ىلا هللا و اورظلاف«ءامةعر> اي أرفاكك قس ةضوعل ساذج

 ةنج اهنا عم ةماقا راد امودعنو اهبلاز ونكر اذهب اه فيكم نونكملا تلا ||

 نينمؤءلل ريخ اهبف تاكولو ةماركلاو هللا ةمحر نع نيدعبملا مكئادعا ||
 عض و مدعو هيلع هللا يلد أهنم 0 ب نياسرملا ريخ قبرط نيكلاسلا



 هي مالو

 || ناكو مهارجلارنملا تاكرح نع نك اوس نم رابخالاب هينا ميركلا ضوع

 ظ اهذاقنا وأ موطرخلا ةيماح زيزعتل مدقتن دونج ىلب عامجالا المْؤم

 ا||تاادعت رو ودب ركشلا ةليبش راطخالاتقدحأ السكن ودبملارصح الو

 || ةعاطلاو عوضخلاب هل تبتكو ىدبملا ةيهاظم يلا تدمعف اهيلع نيحاطبلا
 اماعقنا ريق نوكيا كلذ نام هءاو> ناكف هل ةعضاخاهربتعي نا هتلاسو

 || ةرات'رذتمت:تناكف ةموكملاا دونج لاتقل هعم اهداحتاو ريصبلا نب دمت ىلا

 ظ اهبلع نيحاطبلا ةراغ ىلاوتب ى ل و امميعز ضرع

 || ىبااشاب ميركلا ضوع ىلا باتككب ثعب موطرخلا نودروغ لصوالو

 أ| لوسرلا لصوف هبصنم مالتسال هوعدبو موطرخللاريدم هئييعتب هملعي نس
 1 يبا ةرسا دا ذأ 0 3 زاللا نط وعلا نان انك ىدبملا نم مداق لودر عم

 || هعم ءاج له هولأسو نودروغ لوسرب هترسأو يركلا ضوع ىلتخاف نس

 || هسأر ىلع بارتلا ميركلا ضوع ائف نؤيجيس مهكلوال لاقف دونجي

 || اذه هلوبق مدعو هفقوم جرح نودرغ يلإ بتك مث لمالا ةعيضان لاقو

 || نيحاطبلا نادازو ىدبملا دنعنمها اج نذللا نيباتكلاب هيلا لسرأو بصنملا

 1 مهلا دب الو اهلا مدق يدبملل ةيعاد اودعاسل ربرب ىلا ةرثكب نورفاس

 || موطرخلا ىلا ييودق نم كل عفنا ناكملا اذه ىف يا ناو ربرب ىلع نوبلغتب

 || مقوم هءار مقوفنادوسلا يفرش نم كيلا مدقتن ةدجن هنأ ىهاظأ نا يل ددالذا

 || نيداتكلا قءاجامةروص ضامتو هيلع هرقاق نودروم اننعناسحتسالاو ل

 ظ ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسل وف «لوآلا »

 || نفدسو ميلستلا عم ةلاو دمحم انديس ىلع ةالصلاو يركلا يلاولا هلل دمجلا
 || ةكس ليعهناوعاو هللا ىف هبابحأ يلا هللا دبع نب يدبملا دمت هللاىلارّةتفملا دبعلا



 ااا

 ليعامسا ودخات مدقوةرهادلا مدق هنافو ليبفو ةليملا هادم ْ
 ةرثأ اياده أشاب

 هتليبق ةماعز ىف ميركسلا ضوع هنبا فلفت ةتنب ةرهاتلاب فوتو ||

 اولا ند امعرو ةركشلا ةلييق تناك لا رعد تربظ الو:

 اودعاس لتاةم فالآ ةرشع وهم مبنم ممتجاو ةموكحلا ةالو لئابقلا |

 انل مدقت ىذلا هط دمحأ فيرشلا اهران مرضأ يتلا ةنملا داما ىلع ةموكسملا ||

 عم: عئاقولا رثكا هلاجر نم ريثكو ميركملا ضوع دبشو هلتقو هتمقاو ركذ |
 مو ةم واللا 1 لك قلتفاح ةلئبتلا هده لاق او يملح اشاب رداقلادبع ٠ْ

 نس ىبأ ةرسسآ هتريشعو اهميعز لوقعىلع ىدهلا تاصرخم رثؤت |

 00000 هارد ترشتلاو نيكيه لارا لص ىدملا كتفالو 1
 ا ايت ارث نكست يلا نيحاطبلا ةليبق تناك موطرملا ىلاوحج طسوالا |
 ةيشاع اهدش امو اضياةلاح ر هذه نيح اطيلا ةليبقو ىدبملا ةوعد يف تلخد دق ْ

 نيسمخ نيحاطبلاةليبق سوفن غلبت الذا اسوفن اهنم لقأ اهنا الا ةيركشلا ةليبق ||
 نوءطق صودل مهو مادقالاو ةوقلاب نورورشم اهلاجر نكسلو ةمسن فلا ْ

 قرط عاطقوأ صوصل ةبصع نوكت داك: الف نادوسلا ءاحنا لك ىف قرطلا ْ

 هلوش تيوقو ىديملا ةوعد ىف ةليبقلا هذه تلخد املو نيداطبلا نم الأ ||

 ”دلوأو رز زب نع ةيركتلا ةليبق تدمتازيصبلا تيطلا نب دمحم ةيعادلا ||

 || ةأوانمب نيحاطبلا ةليبق ىلأ ريصبلا نبا لعواف هربتا ربم برق يلا ءارحصلا ىف |
 اهتيشام سلسل الع ةراثلاو ةيركشلا ةلسسق ١

 شاب ركيب ةلباقم هربتأ رهن نم وندلا نم دصق ميركلا ضوعناكو |

 ثيح موطرخلا ىلا اهنموالسك ىلا عوصم نم قبرط حتف ىلع منع اهيح ||

 نويعتناك هتلم تاشفو نكاوس ىلا اشاب ركس داع ال 3 هرير ءار قرت ||



 #4 »الاب

 ىاثلا نو ىلاف دحاو اهرك كغ رج قب ولو امءاطو ةموكملا ال لع

 1 هعيشو مودقلاب عارسالا ىف هيلع دك او هير ىلا ةدوعلا ف نودرغ هل نذاف

 ] بابلأ يلا
 || لو روكذلا رداقلا دبع نم باتك نودرغ ىلع درو ىلاتلا مويلا ينو
 كس
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 تيغ تشن 2 : تبي

 3و 905 , 2 ننيهجفع تن تت َ 0-0

 ظ رظنتملا ىدنرملا اوملست نا نينظوملا ند كلما نملو: كل حصنأ 0 هيث

 ] كلم هنا ىلرشل سو هيلع هللا لص ىنلا ناو رفك دّمف هيف كش نم يذلا | ّ

 ظ ظريغتف هثارزو دعا ريصل كتابا رو هيا ىلص ىل لاقو ةئس نيثالثوثالث |

 || رداقلادبعسأر ينءاج نم هيف لاق ار وشتم ىتكو باتكلا اذه نم ىدرغا| 9

 1 اول هل دّممف يديملاب رداّقلا دبع قطو هينج فلا ة ةراج دف مول مص م ثا ْ ا

 || لزنم لخد ارطوتس موب ينو موطرخال ةرواحلا ىرتلا ىلاهأ لك ىلع ةرامالاب || |

 هءاسن ىسو هبحاص لتقو ةئيدملا نايعا دحا نيدلا ىح دو#

 أ جاردا ةبهاذ نودرغىعاسم ناب "ندا ىتاوللا نم ةثداملا هذه تءاجو

 اليتف ىنفل الو أعفن يدالا ماوحايرلا

 نس يبا نبا عركلا ضوعرك ذ
 موط رخال ارد ام نس أنا ميركلا ضوع نيدع نودرغ نا الف

 نسل ةلاحر يهو (ةيركشلا )ةليبقصعز اذهمركلا ضوعواش شاب بقل هادهاو

 أ قرزالا لينلاو هريتار نيب ةمقاولا (هرر )ءاركخ يي قرزاالا للا يفرش

 | تلا ةنامس ءاهز ايمو ش ددنعو ادهن دك رعلاو لإ ا

 || ةديملا ةيرملا لولا نمهدنعو سابلاةوقو ةءاجشلا,نوروهشم املاجوو ةمسن

 ك0 سس سس ا سس ا سس سس سس جس سس سس سس سس يس سس سس سس سس سس سس ل سس ل سس سس سس سس سس سمس ب

 2 2221 امل 25 3 27 ١ د 5 7 دس ا 7-لا 25" 9 5 1 ١



 ا فش

 ادد لوءمسل موطر ا لهأ ناكو ها( مدلل مكياع ىن هاو ١

 ْ هيدا 0 هه ناب نقوم اوناك تثءح مهتيعأ ن ةاردمت ممتومدو ةيطحلا |!

 كتراخت ' ءامئاو

 مهررشبو مهوحنمدقت فو. يدبملا ناو ءاقرخ ]

 نال او نق حبصن انإ هل اولاقو نيملس ءامعلا هيلع لخد مث ]|

 اال لا هيو د انش ءىث ىلا تفتلل ال :ئدبملا ناو نوصملا:نم ايش تنلتا |

 ْ سا والذو زهفحتم با ىعالا نم ا و> نم لاو رارح شاج ريغ هيغل نع هد 1 ْ

 ] اهريمدتو نوصللا بير نع فك هنكلو ددرتلا م ربظاف انيلع |

 آلا رانا دات سانا نم ريثك ةندلا رجه كاذ رثأ كو. | ٠

 || نم تبجعتف نجاتوك يد ليثول رك مهنمو نيفظوملا نم ريثك لاقتساو ||

 || نيت صدت امحن ودع ىلا ر طخلا يأر ناد كو لا هنأر لع نودرسغ رارصا|١

 ه> اهم دع ىلع ءارآلا عاججا لعد ىف رطلا ىف ْ

 0 + كر

 مويرم ٠ مانبرداقلا لبع 3 تح
 1 موطرحلا لوح يتلا يرقلا ىلاها نم هتف 0 1 نب رداقلا ع ظ

 ءاضقلا هتيلوت نودرغ دصّقف هنومظميوهل نوداّةند اون 25 ىرقلا هدنيه لا اهأوأ|

 0 ىدبماةوعد يف لوخدلا نم |بءنع وتايللهتاهلاهأ لعدذ وهلب رب ؤد نا ءاجر ||

 ظ م هندافو مرك اف هلع |لسم دقو موطرألا نودرغ لصو اأو

 | ىف بذاك دعا دمت نا دارش الا سؤر ىلع لوقا ذخأف لاير ةمامئالث هيلعأ|
 |١ بهاذ يا نودرونل لاق لاير ةنامتالثلا هضبق دعو ايدبم نكي ل هناوهاوعد ||

 || لاقف دومت آل نا ىتخأ نودرغ هل لاقف ىتريشعو ىتائامب دوع ال يبرق ىلا
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 ْ ةيطيضلار وساع مهل ربا ربزملا ىلع دعص مثعفادملا تتاطأم مهسؤر لع ريطلا

 || ىلاعلا بانجلا نا ًامومت نادوسلا ىلاهأاي >ىهو ةبطخلا هذه هيلع ىلع ذخأو
 ْ ةلالح كلذكو اكدر نان 0 1 0 ا 0 هسسلا ىودملا

 ْ نر مكناو كي ا ةروطاربم' و يهاعلا اي :اطررب 01 روت كف كلل

 ْ برملا تا ثتء> مكنع هتعمسأم يف ٍِ ا دقو مكل ين 2 مكيلع نى

 ْ 0 ةندأن ع نعم م همم وف 6 تك 0 راج تاطعلو 0

 ْ ةموكح لبق نم 2 0 2 وهسو كلل 1 ند 00

 || راص حقو ةداملا قوف اصخرصو نادوسلا ىلع ايلاو .نوكال ةكللا
 || ترباخدقو قلطملا مكملا ىلا ضوفو امان ال صفرصم نع نادوسلا لصف

 أ ةقلطماةطاسلاب هلتقرتءاو ترومام ىوحش ىديلادجادمح دسلا 2
 ٍ تلا دقو اذ_ه .هريغل هديدعال نا 0 لع هنمو ىبرغلا نادودلا لع

 1 تااحانلا ميقا نع تر قدقرلا ا ع ةرداصلا صاوالا 0

 أ | تاوئس ثالث ىئارض نع اضيأتزواجت دقو ١مهمةنسةباغل بئارشلا نم

 ْ عيمج قالطاب تى 1 تار خأتملار فد قار >اب تثار مل: ةئس لقا دنم ||[ 1

 ْ نا ناد دن ثم ع و مهايانج عونو «بئارج فالتخا ىلع نينوجسملا

 ْ ةينطوةموكح ليم 4 دو | يننا ثيح نيينطولا نم اللإ يتموكحءاضعأ نوكيال

 1 م و طرخلالا ا كم سابا ع 2 لا ض وع تابع دق وةسفل 4س , ناد وسلا مكي

 || نيدو ىني حبصتس قئالعلا ناب لح ىلو ةيوشابلا ةبرب هيلع تنسحأو
 ١ ناو باوا 4 مويلا ل كف تا دو يرمعلا ة ةمدو برغلا نالت 1



 هي مال:

 انبسنو انيلع رانلا قلاعب دعو ودنلا يلتف ةنيغسلا يلا ربلا نم

 ناك 21 نودرت لك تصصق ربلا ةمل ل الإ كلو نا دعلو

 هنأفاك_يفةدددش ةبغر رهظأو هنءو رم ىلعو هيلع ينثأو بجعتف يركسعلا

 هعيلص نسح ىلع ]
 ةوافط ابانتلباق دونملا نم ةطقن اه انيفلأف نامرد مأ انلصو ىتح انريسم انميات من ظ

 مااا يلا أنريس انميات | موصح أن دعش نأ دعلو عفادملا تقاطاو

 انطخم ناك هناو اا ار ناب رءشتسا نودرغ نا ىلع

 نلفارسسلا ىلا هفارغلت لاسرا ىف تبثث و عرس هناو دونج الب همودق ف ]

 ىديملا ةناجا رظتمم ناك ثيح لمأ ةيش هدنع ناك نكلو جراب ْ

 ظ موطرخما يلا نودرغ لوصو
 ةطق' يأ (ترلا ) يف ةرخابلا ان , تسر نامرد مأ نمار الو

 اندخأ ةءركسلا ةيحتلاة يمال تدلك دعلو قرزالاو ضيباالا نيلينلا عامجا ١

 9 مهعجشو املا لع اذكأو أئاتم نم نودرغ رسف نوصحلا دقت ٍْ

 ا لعالاو ككرانمم يكاسلا انيفلأ كانهو مط رحلا ىلا نيس انقتأتسا |
 0 د.افذودرغ ةبعح تر اويتس لينولوكلاواناةرخآبلا نم تج رن نيدشتح ٍْ

 اذنه نا انيلع مدقتلا كرتيو ىدبملا فاخ ةثالثلا ءالؤه نمأ اولاقو سانلا |

 باح ءىثل||

 مفدوكلءالسلادنع نودرغ فقو ةيرادمكملا ىارس ولا اننصواملو

 ا

 دعصفةبريمألا ةسردملا هنلاشا نسو ىدحملا نادسح خيشلا يللا هتيلوت نامرف

 آ ا هلال نوتصنم سائلا عفن ص توصل نامرفلا 0 ةناطخلا ريدم ل
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 ك..وأ انيلع قلطأ يت- هتفرف غلب داك امو ضارمعالا لك ىنع ضرعأو

 يارف نودرت علطاف لن حف ىلع نيمكسلا ربظو ناري-الا نوملظتملا

 خا تانحلا حبقأب نيون او الع لا رينلا ن زوملطل نيد 1 وراس ةريثدلا

 عم كمول يف تنلاب دةف يزوف ىزينعاي ىنذخاؤتال يل لوقو كحضي

 ءلطنملا انأو كم ىلا ل

 ىعدب ناكم ىلع انجرعو ادحأ رب ل نيلبجلا نيب نم انجورخ دمبألا م

 اهاسرمةرخابلا تقلاف نفسالدقوب يذلا سشخلل ةطحم هيف ( هميلح وأدلو )

 ىف تشمحلا نماريثك ايش ةهطا هذا تسسحلا سا
 ةرخابلا ةدون 3 رن هما نيدهعتملا وا نيا ساذج 0 موني راقتم نيناكم

 عارسالا ىلع مه'حأ فقاو اناو ةنيفسلا لخاد ىلا بشملا نولمح اوذخأو

 هذرب ةنام وم ريل نع دعم ءرسش للظ ق نيلجو ند. ججرخو

 ةئيفسلا ىف لبق هن و نكأ م افخش لمعلا ىلع نو.ئاد نحن امو

 طخ ىف يعم اوناك نيذلا ىد 7 نم ىدنج وه اذاوهتفرعف ينايحو ىنم اندف

 رابخالا نم هدنعام علطت - دا ناتي ه نودرغفرعلو 0 ىةردد ءاوتسالا

 ةفادصلل ك ريخاال تلح اعا تح ثبعل 6 0 ىنالاقو مالكم || ىلع عل ف

 نوءجهمسو نودرغ عم كم ودق ا او ةها هتاه ناكس ناب انني ةعدقلا ظ

 للا تعرسأف ءاج ثيح نم دارا ءرسم فرصلاو ةلفحالا هذه يف كي 0

 ةرخابلا ىلا ةعرس ان مق ىلوق هيرداف راك ةل ىف اصئاغ هندحوف نودرع 1

 : تاتو ةعجا سم لأ دبي ملو اعرسم ىجم ماَقفءالكسلا نم ىنمنمب ىصأ أرط دقق
 انغ ريبك ددعةنيفسلا ىلع مجه يت لخدب دكن لو ةرخابلا اولخداةيتونلاب

 ةلصوملا قيرطلاماحدزال ةيتونلا نم ناصخش لوخدلا نعرخأتو لالا مطق ىل

 نادوسلا 2« "©



 و

 ءاملا رخمت ةرخابلا تناك امنيبو ( هكولبسلا ) انغلب يتح انمار وفن نيلهالا نم

 ||| ذا رهللا امهقرت# لينلا ىتفض ىلع نالبج اه مذا نايورلا ىلبج دنع

 ْ ع . ترصيأف ةمظعملا ةراظن || تكتم هَ رغلا ةفضلا ف انام تعموس

 ْ (انب 5 ب نوموللتم نحي مهوب نوحيصي م + وبح نيطتمم اهلا هرشع

 نم ىللي >و لبا ءارو نوراوت راف ى 1 غلم مهفلخ انك ترش 8 م

 اهاسرص ةرخابلا تقلا اذا ةءيقولا نودصّش ةاصع مهما ةعقرملا مسالم ةئيه

 انب شطبلانودص.ءال وهنا اضيأ هتراظن اكسمبناكيذلا ةرخابلا نابرل تاقف

 تك”زاوالحر نرشعو ةسخ لع انددع وبريال ةرخابلا ومدخت سمو نحو

 | 0 راولا هدر سا ةعدتخ الا نكي مل ىذلا مهحايص عمس اذا نودرغ

 عانقال ليب سالو برالب مملابح ىف انعقو روءاولا اسر
 || ءوسا نودرغ

 ةرخابلا فاقباب كرمأ اذا هنأوهو دحاوءىثد الانتاجنل ليبس الهنا م مدصق
 نابرلا ددرتف هيف وسرلا نكمي الو روخصلاب ءولمم ءيطاشلا اذه ناب هل رذتع

 ا( انا ةردللا وسرب ترعأ نا ىل لاقو هيلع هل ترشاامإلوش ف
 || تدك امو هستقرغ نم نودرغ جرخةئداحلا ىف نكح اهبو هيلع أ تدخاف

 | ىلا تفل مو لثتماف ةرخابلا وسرب تابرلا ىعأ ىتح حايصلا عمسم هنذا

 || ىراىتاو ىرق هلوح سيلو رفق ناكم اذه نا نودروغل تاّتف هب هتتدحام

 || انجورخ دعب مهتمالظ ىف رظنلاب هدمننا انب يلوألاو اك نحل املاء الع ارو

 || دمي كنا ىرآ ىل لاقو يتحيصنب ثرتكي ملو نودسغ بضنف نيلبملا نيب نم
 | نظأو ةأرهلاو ةعاجشلا نم كيف هفرعأ تنكام تدّتف ةرهاقلل كعوجر

 أ| لب تننظو تيأر امم ءىث نكي ل هل تلتف فرتلا ىف سامننالا ةجيتن كلذ
 هتفرغلخدو هبضغ دادزاف مهرمأ ىف ةبيرال ىناعد اموهو نيمكلا تارا

 1 د ب ل هب م سمج
 جوج رك رج 14ر13 ه2 1773 كاف



 هي الا ١

 فتناكو حرفلاو جاهتبالاب اهولهأ انلبقتسسا ةبرق انر ص الك انكو انراظتلا

 ربرب انلصو لحام سم ةريسم دعبو ماردلاو سباللا مهيلع عزوب نودرغ

 نورشعو داو 17 ما انراظتنا ىف ةفطصم رك اسعلا نم م انيفلاف

 تئدا ةيريدملا ىارس ىف ةحارتسالا دعاو نودرغ مود 8 مد

 اومن لو هترومأم نأش ىف هوثداحو لودلا لصانق هيلع لخدف تالباقملا

 ثارتك الا مدسعل مماحب رصن لباَعف هحاج ىف تابردالا نم مهلخاد ام هلع

 مهل لاَمف لصانتلا ءار اكمهءارا تناكف ةموكسحلا وفظوم هيلع لخد مْ

 عامجالاب مهدع وفنايعالا هءاع لخدمأ رصم نمنومداق يرئا ىلع دونما نا

 رهظلا دعل هدنع

 ىةروشملل نيفظوملا رايك و نايعالا نم ةساجدمع ءادغلا مامطل وانت دعلو

 نادوسلا هل عضخو هتكوش تدتشا ىدبملا نا نايعالا هل لاّمف يدبملا سعأ
 نوتجنمار زارط نم ةيقدنب فلا ني_سمخ ةحاسالا نم هبدل ناو هلك ىبرغلا

 هنوف مراعت وف او اذا الا هه ت ؛+ ال ادبأ عضخم ال هلاو أاعفدم نيسمخو

 ناو امسي وقأ هب وبدل اةموكملاناف هارد نب كامب ٠ مه لافاهيلع وبر و

 را ا اع نم دب ال هناو اهدعاست ايروتكيف ةكللملا ةلالج ةموكح

 ةنيكسلا يلا دالخالاب لكلا ىلعةددشملا صاوالا ءاقلاب هلا وهَأ من مخ من الج

 نئفلا كاس و جرا نع داعتسالا و

 2 نوترك رك

 وبرج رم نارا رفتسلا ءانعو م ةحالااف مايأ ةثالث ءاضق دعلو

 ىرت موطرأ-ا نم انيرتقا الك انكو رخاوبلا ىدحا ىلع موطرملا نيدصاق



 قفل

 || ١ىدسةنسةياغل تارخأتملا لك نع زواجت هنا اهف نابأ ةبطخ نؤدرغ مهبلع ينل
 || ةساخنلا مهل قاطأ هناو لبقتسملا ىف تاونس ثالث ىئارض نعزواحت هنا 6

 || كنابارعالا خويش دحأهل لاّمف ةراجتلا هذه عن ةرداصلا ىماوالا ل

 | ىلا دوميف رخآ مك اح كفلخ نأ نمآنال اناو بئارضلا هذه نم انتيفاع

 || ىصاوالارنصاسو تقدص#ل لاقف رئافدلا نود يف انؤاهنبا تمادام اهترابج

 ئ وب دخلو هل اوعدوا اوركشف ةتينالطلا ةدايزا افدلا تاع قارخلا
 أ| يئارضلا ضيفخت يف رظنأ نينس ثالشلا ىغم دمبو مهل لاق مث

 أ| نم ةرذحأ ىتناو لاق مث نآلا هيلع ىهامم ريثكب لقأ نوكت ىت> اهلبزتتو

 || لك يف بذاك يلقثد هنا نوملمأ ملأو اضونع تاذكلا ىديملا ىلا نوكرا

 توصب ًاميج اوحاصف يلع هطلستو هشاعم ميوقت ريغ دصقب ال هناو هاعدا ام

 انيلع ليحتسهناو انئانأ نع 4 مفاد ام ةموكملا ةطلس نع مفاد انا دحاو

 | نيشاينلاو بترلابمهنم ريثك ىلع نسحأو مركشف باذكلا اذهل عضخم نا

 ْ 0 نوكب نا نوشخ |وناك مال عادخ صضخح 0 ل كلذ نا لس

 ا دون>ح نودرغ

 |١ ةلياثملا نا اهف لوش جرا نافا رسلا يلا ةيفارغاتةلاسر نودرغ ريط مث

 ْ ديزتوهتيرومأ «حاجخ رشد دججو أ ف نياهالا نيب وهند تراَذ ىلا ةنداحلاو

 || ةوعدب مْوَش عاد لك ىلع اوضبمتب نابهودعو نيلهالا ناو امس حالفلاب هتق'

 ظ مي :ارهظ نيب يدملا

 ظ نولهالا ابءاقاىتلا باعلالا ةدهاشم ف ليلا نم ازد لودرغ يضفو

 ُ 1ْ ) هكولادلا ( ةيعل ىو هب ءافتحا

 (/ ىف رخاوبلا تناكث يح ربرب ىلا اياطملا رووظىلعريسلا انفن اتسا دنلا يفو
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 موب رم مأ نب رداقلا دبعهيقفلا نيس ماى دنا نابل عاش لدراو
 نادوسلا ةاضقل ايضاق|/

 دمجوبا يلا نودرغ لوصوركذ

 رفاسملا ىربال اياطملا روهظ لع اندازو انؤامو ةليلو مى لك 5 نيتعاسريف أف ْ

 ددعرتملا أصع انيقلأ ا ريمالواحلا و اربط ةلحاملا ءارحصلا كلف ف :

 اهؤامو ىكسورتو دمحو أ نيب قيرطلا فرصتنم قةمقاو ىهو«تارألا» دا ْ

 لابسالا هذخاب يح هءراش فود ف ردتسلال حلم :

 دمح ونأ نيدصاق ريسملا انفأتسسا موي ضعبو ةليل ةحارتسا دمزو
 رب رب ةعطاقم دودح لوأ يو دمج ونأ انلصو ىرخأ لايلو ماي ةريسم كعلو

 مه لاش اعاكنمو بونملا نم 100 مبلفا هدودح لوأو لاهشلا ةه> نم ْ

 كعل أملع ماكتتس 0 نييلعملا ةليمش سنجح نم و ( ريصانملاو باطابرلا ) ا

 الهالت وف ديل و راحح الاية وسام أهاكو ةلحاق مدالب و ِ
 ؛ مهدالب لا باجيام ريغ

 ةيوئملاو ةءلامشلا داليلا تاالوصحم نم ْ

 ه.سا بوبلا نم اعون لكأب ناك باطابرلا نم الجر نا يحبو

 لف لاف ىمفأ كتغدإ له نوحرصل 0 نانلا لسنف هنن رف فتاود ا !

 عربات مظعل ضرالا لع اوطقسو مهانسا فوقك اف ليسو رون يد. نم 1

 ايبوللا نم عون ليسوقفلاو رغبلا نم راوتلا ةبللا لود_ءل مال

 هَ ريدلا نايعأ ةهعمو رير 3 لم ةفيلخ اشا نيسح كح وأ ف اناس و
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 | لود ل ىدبلا نورت دونج همم نولي نل دنا نودرغ نا مهل ليخت |

 ١ يذلا صحاالا نا لع ل أ ىلا م كيلا ند هنوعتعو صعاالا ل مه لشم !

 لودرغ هل ة4ةوسر 01 ارغاص خضر ناك نا هيف 0 0 0

 ٍ نوذدرغو ءوطرخا
 نول_هالا ناك يت> > موطر ا غلب نودرغ لات ناسك 0 داكام

 || ىربك ةنانعل اق نوك نأ سال ن نودرغ نا 55 دددش حرف يف نورصللا |

 || دونج هتدعاسم نع نايلخت ال امهلاو ةءو.دخلاو ةيناطيربلا نيتموكسملا نم

 || تافارثلتلاب هيلا اولسرأف مهيلا مدقتلا نم هعنمو يدبملا مافرا لعاب رد |

 ] لامآلا طم هنأب هبوتتلا اهاكيفو ||
 | ىلع يدبملا ةطلسن فارتعالا اهبف تاروشنم قربلا ناسا يلع لير

 ف ءاجام لسا ةياطيرلا ةموك-للا لبق نم نيع هناو ىبرثلا نادوسلا ظ

 ىدبملا يلا هءاطخ ||
 00ر1 لاو تارضلا نم تارخأتلا نع زواجت هنادازو | ١

 لبقتسملا ىف ماوعأ ةثالث بئارض نع
 || نييعلوةيرادمكملا ةلاكو نماشاب يرس نيسح لصف افارثلت لسرأو

 كم موط را يف ناك ىزباكنا وهو هلدب فحاتوك يد لينولوكلا ||

 هير ةمجعأ
 ةيركشلا ةليبق يعز نس ىبأ ميركلا ضوع نييعتب اضياافارغلت لسرأو

 كعل اغا هتنج رب يلع انسو موطرخلا ريدم



 هب

 هجبادهو يلهملا ىلا, 02 بانك 2

 || ةيده هنعمو ىدبملا يلا اباتك كنك وك ورك نودرغ رداخ نإ لف

 ْ امباتكلا قوشنو هريغو شيلا" تارعالا ماهل مدق يتلا ايادبلا عوب ف

 || لك ىلع اًلطم اكل هوهلكيبر غلا نادوسلا ىلعاب اطلس كد فرتعا ىننا هز اجالابى نأ

 ْ نم نادوسلا ىلاها فاضإإن ىنناب ال ىتاو روفرادو نافدروك ىه ىتلا هعلاقا

 0 ةلالج ةموكح.ىتتنيع دق اذلو دددش مغ يف صاخب ورا ىلاوو ءايدا كاد

 1 تفدصو قادوتدلا لع أملاو دنهل ةروط اريماو ىمظعلا اناطيرب 0

 || قو شرا ىداؤت ميمص نم ينثاو ةيويدسملا ةميخفلا ةرضحلا كلذ ىلع

 ْ: تاالصا وم اةداعاباوذمست ناوجرأو مكت فالقلب نيدو ىلن هذولا قئالمل ا 00

 1 تلد كقو بواملا نوْصضَع ف تفل لو كلذ تاودأ لأ نع ةيفارغاتلا :

 || تاودأ نم هنوبلطت ام لك مكل ىطعي نأب ةيرادمكملا زكر ىلا صاوالا|| '
 | نزح ىلاخاد دقو ريفس مظعأ لبقتسن 6 مكلوسر لبقتس نأو تافارذلتلا ||

 || نيملسلانيب ةلئاح تءاج يتلا قرشلا نادوسلا قرط عطقب تملعأمل ديدش ||

 ْ ريق ةرازو جملا ةضارف ءادال مأع لك 2 امودصق ىت كلا ةمركملا 2 نيدو 1 ٠

 دسشنل حالسلا ءاملاو قبر 0 اذه تمل ان 8 ّ م مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا

 مالسلا مئاعد دطونو ةحارلا ناك

 || هيلع يثدبلا ةباجا لع ىنآتسو ىدهءلل نودرغ باطخ صخلم اذه
 || يدهملا ريس لابقتساب اهرسأب ةرادمكمللا يلا ةيقر ةلاسو ريط دقو دع

 ] تلبومف فارغاتلا تا ودا نم هيلطيام لك هئاطعاو تانزلاو عفادملا قالطاب ا

 | تناكلامآلا نكلو بارذتسالاو ةشهدلاب موطرملا نم ةسايسلا هذه[
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 كيلوثاكلا نم سوسق انلباق كانهو ناوصأ ىلا ل.يثلا يف ةرخاب انبكو من

 اوسحأ امل موطرملا اورجهو تادوسلا يف ةسيئارصنلل ةاعد اوناك

 ل مهلأس نودرغ ناك تاعاس عضب مسهعم انيضَتف اهب رطخلا قادحاب

 ىبلح رداقلا دبع هلاق امم فلتخن ال م,مْبوجأ تناكف لاوحالا نع املالخ

 نودرغل اشاب

 0 0 كانه ةرخاب انبكرو لالشلا ىلا ناوصأ انرداغ م
 ىتيعف انراظتنا ىفاهلك رفسلا تادعمولا املا | انيفلافاهانلص و نيمو. ةريسمدعلو

 يتح ةعتمالا مزحو زيهيش لافتسشالا ىف تذغأو ةلمحلل ناننمرف نرد

 ةثلاثلاةعاسلا ىف ءىدتب» ريسلا نأب لامثلا ةاعر ىلع تاييبنتلا تيلأ مث رهظلا

 اسلاج ناكو تاييترتلا عيمجم نودرغ ت ريخأو ةردالا انا تدعو ريطلا انك

 داوق دحأ مهارج لارنجلاو تراويتس لينولوكلا هعمو ةرخابلا ربظ ىلع

 ةميرالا نحن انسلج مث وكسورك ىلا نودرغ ةقفارا نيعناكو لالتحالا شيج

 انللا نم تقلا يننا مهارج لارنجال نودروغ لاف ءادنلا ماعط لواختا

 ءاوللا ةمرإ يزوف مغارإو تراويتس لينولوكلا ىلع ناسحالا ىوبدخلا

 لارتإلاهباجاف ةيرحبلاو ةيربلا رك اسعلل انادنموق ىناثلاو ىليكو لوالا نوكيل

 ناسحتسالاب مهارج

 أثيطتما 9 ساقلالا اذهم ىوبدحلابانجا ةيقرب ةلاسر ريط ءادغلا دعو

 فصتتنم ىه ينلا تارملاراب | نيدصاق ءارحصلا قبرط ىف لينلا انرداغو لاجل

 | يلا دوء:سو( وكسورك )نيدو لينلا ةنض يلع ةمقاولا< دمح وبا » نيب قب رطلا

 لكلا اذه ريغ ىفنعوضوملا اذه
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 : دعا ا ةعسأتلا ةعاسلا ف ١مم. ةئرن لوا 0 ” 6 2 ف

 ْ يلا 4م نمو انشأ لودرغ ليل روركدلا قالو ةط ف يصوصخ راطق

 || هعموءارزولا سيئر اشانرابون مهتمدّقم ىفو نيعدوملاب ةطحلا تمحدزاف طويسأ

 : لالتحالا شيح طابَّص نم ميظع ددعوة.زياكتالا ةلودلالارنج لصنقوراظنلا

 ةيوبدخلا تاغبرشتلالاجر نم ضعبو زيلكنالا نيفظوللاو

 ْ كعموب نودرغ 56 ثداحت اشاب ىعلح رداقلا كيع نا يل لد

 1 دنحالا نادوسلا 01 د 7 كل عقوتأ ينا هل لاقو 4 0 نع

 أ اهولباشال هنا وعأو يدمملا نأ.نآلا ذ دعم مزجأ ىف :؟أذ َه ةيمأ الا كرا 0

 مرابخأ ناف يدع املأ كلن ناك ولكل لوقأ ىتنا ىلع ءاردزالاوةبرخسلاب اللا

 فترومداق مهريغ 1 نا عاذ اذا صوصخو ريثك ولغي ىدملا يلا لص

 ْ نودرغهناجأف اننا موطرخ لا كلوصو ىف كشأ ىنااف كلذ قوفو كدادمال

 اغا يىماح رداقلا كبع بطاخو هديحو هللا ىم نا هلوش هلاقام للك لع

 دهعىفموطرخلاىلا ةيرس ةيرومأمب رفاسدنا انركذ ىذلاتراويتس ليئولوكتلا

 هب ةيظاخ 0 ءاع انثأب يعلح ردابلا ل

 هع لحجر كل يننكلو هتلقام لك ةض ىكشأال ى أ هن أح نودرغ

 : ُْ بانر اال ينناو 0 كعل قم ماجحا لقأ نال ءايم ةعاط قاع ساو

 يسفن ىنل بهاذ يننا

 ىلا طر ا رع فابه نيو واطتلا رئاس ةرشانلا ةعاسلا ىو

 هن دنام لس ءاذعفلا م أءط انلوانتو أهربدم انليمتساف دغلا حابص ف اهانلصو

 نادوسللا «#م:؛4و
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 ا يت> (انيدنفأاب وفعلا ) لوقأ انأو هيمدق ىلع تعقوو يسفن كلامأ ىف

 فللل ثدرو كنع تونع دق هللا رفئتسا) لوش وهو قتكي ذخأو لك

 ىلع تفقوذ اناث اهرركو ) 4م تدرجام لكو كنشابنو كياقلاو كبر

 سعأ ناكو » ريغهل لوقأ ال انأو ئنتاعي ذخأو سولطاب يب سعأو سلف ىادقا

 نع تودع ىنا هل لاقو رادروملا أشا ىريخ يعدتسا 3 اردتم اد هللا

 017 ااذلا لوطي هل اعدق هنم ىلسام لك هل تددرو يزوف كل ميهاربا

 هيمدق لعىوب دخلا فةقوفنيشاينلاو تار هةعمو داع ةهر دعلو هلاعد لع

 كدلقال ةيركسع ةزيداقو كلزنم ىلا بهذا ىل لاقو تآاربلا ىتملسو

 ا سلجو هكا ل نيشام ملا يف إف تدعةهرب دعلو تيهذف ىدب نشاينلا

 نع نلودرغ مم كه نقلا ةكيسألا تادابشلا يوك ىلع صقو سولجلا

 ىناصوأو نودرغ حاجتين هلمأ نع ىل برعأو ةفئاسلا مايالا يف هعم ىكولس

 تفرصلا 9 تاريملا لاررو تافتلالا يندعوو هتفلاخم ند ىلبرذدحو هتعاطل

 ةلماحلا .ظافلا قر ينعدو نا دعب ةركاش

 ينابقتساف ةيمسرلا يسبالع لحتمو ينيشاين داّقتم ناو نود رغةماقا لعتدصقمأ

 ىف رفسلا ثيحةبهالاذخا, ىنرمأو رورسلا ةدايز نع فشد يذلا كحضلاب

 ناسا 1 1 نم نيعملا ةلباقمو رنا ةيعالا ذاب لوكعم او

 تيدا نم وبدلا بانملا نيدو ىل رادام للك لودرغ لعتصصقو

 مويلايفو رفسلا تان عم روب ونالث بترص فرصب ةيلاملا ىلا بتكو

 لاح لك ىلع هلل دمْلاو لاحرالل ايهأتو لالا تضيق ىلاتلا
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 ] نم ناكاه كيرا نب ةيرح ريميطلا كل هنلع داؤو ةروع حبق نيبارعلا

 | منن ىلد ريكذنو ةيارعلا ةلاسملا نء داعتبالاب يل هحصنو ودملا بانجلا

 0 نارفكلاو قوقعلا منلا تاهل الباقم تنك نيبارعلا تمبات نا ينناو ىلع هدلاو

 || ىناك ىتح ناك ام ناكو ةبارعلا ةنتفلا يف تسمغلا لب ىرئذلا ىلا تفتلا

 ا لا الا ةوقالو ل الو دشرلا تيدعو للا تا
 | ل2 شلت ل ومو اشاب هط ثدجو ةينسلا ةيعملا تاخد الو

 || يتيحت اودري ملف مهيلع تملسف طابضلا نم ريثك امبعمو تاضرشتلا ةدوأ ىف
 || مههوجو اورادأمث نيتلمت ىلا اوتفتلاو سوبعلاو بطقتلا مههوجو ىلع ربظو

 | دمبو هودأ امم ءيثب ثرتكم ريغ مهنا تسلجو تمدقتف "ىلع نوزماغتب
 | ناكلا اذ ىؤر شهدلاف ودع ناش رش كن كرانيع

 ْ تامف ( يزوف ويسماب نيبيط ) الئاق يناي>و هرءاخام 5 ونا هنكلار

 لع رم واللاب يلاراخأ ةيد كو( كو ويس

 مهيلع روظحم نيدورطملا ةروثلا طاب_ض نا ىخأ]ي مت ملأ . هلوقب ىنردتإو

 ةلئامع فرشتلا دصقأ تاّتف كب:ءاج يذلا امولاتف مذ تاقف انه يلا 'ي ىلا

 ىلع لأ و بضغلا ةدابز نم كيلع ىثخا ىتال اقف هب ا ةميخفلا ة ةرضملا

 ىلا رظنف نودرغ باتك هل تجحرشاو . ,,فف دصتلا اذه نع لا

 نيرضاملا نم موسم ىلع يل لاقو داع مث وردحلا يلا هلاصياب عرسأو ناونعلا

 ه«هدناف هتلباقع ىلتح قئاقد سغ دعو كيلع سل ودحلا بائملا نأ

 ملف (ابحرم ) مهوب يب نوبحري ىو اوتفتلاو يتبحن اودرب مل نيذلا كناوأ
 ةدحاوب ةدحاو يسفن ىف تاقو مهم ندا درأ ! 2 ميبلا ت تنل

 اقاو هاد ىذ ددتملا بانللا لع تلكد ىاقد سلا عمد
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 الو اد | كلذ نكمل هل تاتف ررب ىلا كلوسو لبق نيشاينلاو تاارإلا ||
 وهلا لع رصحتاو ويدحلا يالوم اضر زرحأ لا لذ ةيقعاتلا ةردانع ىضرأ |

 لبقأ لبقا لف هلا ذ ةلاعال كلذ ةروريصب ةلغلخملا ن مالا ىل مسقنو ىنعجارب دخاف هنم ظ

 تاقاعو فا منال هتاذاتسا ارهاو ضف اناوىنعجارب لاز امو |

 ىنب يرجامي هتربخأو نودروذ لحم تدصتف ىهجو ىلع ةرهاظ بضنلا |
 أ ر متاذكه شاب رابون عم ىقافنا نكي مل ىل لاقو ءاتساف اشاب رابون نيبو ]

 ىلع ضرععو وبدلا بانملا عم ناشر ةءودخلا يارمدلا 1 دس سحع 0ْ

 مم نم هعمو ىتمدخ نم دورطم اذه ناب هباجاف ىنع وفعلا بلط هعماسم ||

 كنا يالوماي هل لاتف م-مود هنع وفعلا قفاوبالو هنود مم نمو هنم عفرأ ْ

 كيطعأ يتناو ةرادملا ريغ فورظلا نكلو لاف مهلك مهنع وفعلاب ريدج ||

 تبغر ىثإ لاقو ءاجرلا ىف نودروغ لاف يمرح طابض نم ولو هلدب اطباض |

 ميه ربا أهو ءاوتسالا طخ تاحوتف يعم ارضحو ىعم اناك نينكا ةقفاصأ!

 نودالئاح ناكامم رصبلا هدّقفل تفسا ىذلا ىاهنلا كلب د ىتاكو يزوق ||

 اهم تق ىتلا ةليللا تامادخلا ودسحلا عماسم لع هر دحلاو لهنا 1 ْ

 ىلع هالو نوضغ ىف اهندا ىتلا تامادخلاو ءاوتسالا طخ ةلحر نم هعم |

 ودلال سراوفرصناو ن ودروغ هركشف ينع وفعلاب وبدلا دعوف نادوسلا ||

 هدنع عاجلا كرزولل وال ||
 نيبو هني رادام لك ىلع صق ةيوبدلا ىارسلا نم نودروغ داعاملو |

 وبديلا ىلا هلاصيا ورصأو ةيواسارفلاب اك ىلل مفد 7 ثردمحلا نم ويدخل ْ

 لايذأ يف رثملا ةعلا لا تيهذو باتكلا تام ربظلا دعب ةيناثلا هعاسلا.ىف
 ءالو يف ىنم طرفام يل لثمتو مدنم ةعاس تالو مدنلا لمانا ضعأو لجحلا
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 ا هتعدو نسا ىلا دادنتس داو ةيهالا دخأ موزل همالكحص مخو مظعلا

 تا :لعافاشاب دايو ىلا ترعذ 3 * ةيهالا ذخأ هندعو نأ دما تفرصلاو

 ْ 5200 واشاب دوومىلا هب ثعل ىذلاك فا رغلس هيلا ثعل نودرغ

 رفسلل دادعتسالا يف "لع بك أنا دع) هنع تفرصلاف اشاب دوو

 || ةصاغ تناك ةرهاتلادبدح ةكس ةطحم ىلإ اشاب نودرغ لوصو موب ينو

 || ةيودملا تاغرشتلا لاجرو ةموكملا قظوموزياكنالا طابض نم نيلبمتسملاب

 || املو ةماركو ةوافح لكب لبقتسا هلق ناكىذلا راطّتلا لصو امو

 ْ يعم هجوتم يزيزعاي كلا ايطاخ ينلاصو ئوخحت مدق "لع هرصن عقو

 || يرطاخ بيطف درطلاو ددرجتلا نم ىدملطام هلع تدرسف نادودلا 0

 || كننم بلسام لك عاجراو كننع وفعلا ودملا باتملا نم بلطأس الات

 || عرات مهلع درسو زيلكتالا نم هولبقتسا نيذلا لكل ىنمدق مث هنركشف

 || ثيحاشاب دوو لزم يلا ةءرعلا هعم ينبكرا مث نيتقباسلا نيترملا يف هل يتفا م

 || فارصنالا ىفهتنذأتسا لزأملا اذمليلوصو دعبو كانه ةءدأم يلا وعدم ناك

 دنلا ىفهيلا ةد ملا يف لع دكأ نا دب

 ظ هجوب يناباقف اشاب دوو لزنم هيلا تدع ايام ةمساتلا ةءاسلا و 2

 | ىسقتىف تلقف كرفس ىصاوالا مالتسالل اشار رابوت يلا بعذا يللكر
 || تاتتما متاليلف تددرتو 0 زون رفا عال ملتسأ ل

 || نودروغ نا لاقو هبناجي ىتسلجاو ماركالاب ىناباَف اشاب ,.نانون لا:تشدر

 أ| روش ةنالث تارك لمع ىتناو هل كتتمفا رص بغرب هنإو لحت ىلع رفاسم اشاب

 بانملا نم تسنقلا دق نوكأ عر 20 مث ىالا يسال

 كل لس راع و كي كنيشابنو كك ر لك عاجراو كنع وفعلا ود 1 لاخلا



 ظ «0و ظ

 ظ هن رجه ١٠١ ةئس رفص ربش 8 ضرملا ٍ

 || حارتقالا اذه ضفر ةموكسملا تنلعأ لوالا عيبر رهش فصتنم ىفو

 || ةرداغم أبل ةيمسرلا رابخالا رداصم نم انيقلت يتح مايأ ةعضب ضمت مل مث |

 | نافارسلا بان هسفن مدت مأ ثيح ةرهاقلا ا دصاق هردنول نودرغ ||

 ْ رصم يف ارتاكتا لارنج لصنق جئراب ||

 |١ ىفو ةرهاقلا نودرغ لرمو نكسة عبر "مو. ينو ْ

 ١ اهعابتاهيلع بج ىتلا تاملعتلا لك هنم قلت وجرب نلفارسلاب عمتجا ىلاتلامويلا ||

 ظ ا قف ْ

 هباقلاو هبتر عاجر إو فلؤملا نعوفعلار كذ
 نادوسلاىلان ود رغهتففا صو هيلا هنيشاسو

 00 اك ردى رج نمينباصامتاتكلا ل وأ تمت |
 اا 2 لااا ءاوتسالا طخ ق.نودرتل ىتفارس نابإ قف اهتز رخأ ىلا |

 ١ لاو ةنم او ىلع يخم دقو ةيئاوتسالا ميلاقألا ْ

 لارئملا نم اهدحأ ناباطخ ىنءاج ٠:١ ةنس لوالا عيبر رهش ىو

 ةرازولا سير اشاب راب ىرم رخالاو يرصملا شيلا رادرس اشاب دوو ||
 اشابدوو تلباقو ةيرادرسملا ىلا تبهذف دغلا ينهللاقا نا امهم لك ينوجر ||

 ىف هل ىتففارص لع هم زعل هماعب فارغلت هيلا ثمل ْنودرُغ نا َْق 0

 لاّمف ةموكملا ةمدخ ىرم دورطم يتنأب هتبجأف نادوسلا يلا ةدوعلا
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 ْ : كلذ لك ىمظعلا ةناكملا نءهسح هللا ل: مه نذلا نينموملا بنامصالا نم

 1 لودرغل كتيتاكع قافنلا لع كتيعضاا كتاخ ترها يتح ىدد ا كلل ريخ

 كراهلماو رراكتالا ةدجن ريم كلا فراخ لست مل كنا هل كراهظاو |

 || ربظ كلذ لك ربش ب رح ىلع نورد ال نوءئاج يضم مرثكا انتعاجج نأ هل

 | كتريرس نم تبت نا ادعاصو نآلا نف اضيأ هتناي هدونش اص طبض دنع

 || دنع كرضر امع كدب رمتو كتيفصتل نجشسلا اذه نا تدقتعاو هللا نيبو كلل
 أ رابخابوأ كت.س لعانل ربظي نا دبال انل كميلست ىف هللا عم تقدصو هلل
 1ْ كو مالسلا هياع رضألا ند 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو نم بيغلا نم

 ْ اباذع ديزتف انا رهظي نا ددالذ كا ذك كقافش ىلع تيشو كلت ربارس نم 50 :

 || كدب ريخ كب هللا دارأ ناف اليكنت دشأو اياذع دشأ ةرخألاو كباذع لع
 || ىف كباذعو كتوامُش للا دارأ ناو انعم ةقادصلاو انعابتال كتاده رينو

 أ يتلا ةبادحلا نا لقتالو قاذنلا نم هيلع تنأام يلع ممصت ةرخآلاو اينالا |[
 ْ امنصلامدعنم انتنتا نيح كيبع ىؤراك عفت ال كلذ ناف ناسالا ءاعداب مفتت ||

 اا هةر ايندلا ريخ ئرتسس كترلرس نم تيدتها ناف كلهدو يلع

 ظ سم ةنس مرحب ٠" مالسلاو ىلاعت هللا[
2 

 نادوسلا يلا نودرغ ةدوعرم ذ
 || ةموكملا تناك اشابرابون ةرازو اهفاخو اشاب في رش ةرازو تطمس امل ْ

 || ىف ًايشررش داكتال تناكابتا كلذو ريد لكدعم تدتف كانراؤ ودل 0

 || نييعت ةياطيربلا ةموكملا اهلع تضرع ةلاملا هذه ىف هاو
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 0 وم دعل 0 نسحيس هنأ مق و 007 ان هرابخا ىلا تا

 كرير س يف تبث اذا كلنا هل لاقو هدونش اص ىلع ضبا ةلاسم هل حرشو

 باذع ءوسا يف نتبل قبو كيماب ينربخ رضحلا 1 لسو هيلع هللا لص

 هنافو يت>هرابخا هع ىلا ةرويتست

 ةءرجه ٠# ١ةئس ىرخألا ىداج بش ندا ىلازغلا رح طومسناكو

 تاروذشنملا باتك نع القن كب نتبل يلا يدبملا باتك ةروص يهاهو

 « ميحرلا نمر هللا مسي ل١

 دعلو ميلستلا عم هلاو دم انديس ىلع ةالصلاو ميركلا ىلاولا هلل دما ْ

 هاقو ينالسملا هللا دبع يلا هللا دبع نب ىدبملا د هللا يللا رّمتفملا دبعلا نك ||

- 

 رس سس سبب | ل سا

 صضظ101111111111 1 1 1 1 1 1 1111 1]1]1]1]1]ذ]زذ]ز]ذ]1]ذ]1] ي]ز] يزل زيت ل زتزذ ذ 1 1 0ايام 2 2

 ا

 ىوقداصلا خالا انربخأ اهنا م ناك يبادتلا ل“ .هأ نم هلعجو ءوسلا هل سلا(

 ىدهملاب امضار نكي هنا كل ريلظأ هناينافدر وك نم مكتب ءاج ح يذلا ىدبعلا ْ

 كيم لبضخ ىلا ميستلا ناب هت.اعاذ كتتةيّمح ىلع فوقولا كلذب دصقو ||

 كيم ينل كابل لجالبرملا صرزاولامدماوهامناو كضرغ ىلع سيل |
 كلا رد هلع تنام لع كلناو امم قانا تررظاو اس تملا

 وو كياعا نصي انتيقال نا كلا الممأ كلذ نع انحفصف كرتلا ةنكارصو ْ

 اذه ان يسعأ نا كتملعأو كن رك اذ انتلباق الو ةركاذملاب انل كميلساو كّدصت |!

 زياكلا شويج الو عفادم هتلباممىف عفتت وداضما ارمأ دارأ اذا هللا ناو ىملا ظ
 ىنصتل كلذ لكو بلاغهللا يلغي ال هناذا ليما ةفاكالو ريباوب الو اهريغ الو

 نوكت ودالا ةداعس لانتو هللا دنع رفاولا ظأا كل ريصيو 0 انعم
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 هواذتل «ةيرطخلا 2 نكد مهلج ىدنح ةئامسحو فلاوحن كل نتبل 0 ناكو

 نا كعل مياستلا ىلا نيد رصم ا نم هعم نمو وه راضاف نتبلولا تاوقالا لوصو

 محلاومأ صتساو امم اباذع مهقاذأو مهيلع ضبق مث مهنماف ىواسغرك اونمأتسا

 ىدهملل ءارسأ مهعيمج مهب ثمل 9 مهضا عا كتهو

 كب نّبلب سارألا سيئر سنات..سا قيرطلا ىف مريسم نوضغ يفو

 يدنج تيأر املالا لسأ مل ىتنا لاقو هرمأ ةليخد هل فشكف ةمواقم ريغ
 ينايح نم ةمسلا رع تممفادل كلذ ال ولو يودع لوع نفت ينلذخ

 نيشحوتلا ةرباربلاءالؤه دب يف عوقولا نم لضفأ توما نا يدنعو

 | هند راد اع ىدهم ا ساركلا سيئر ريخأ يدهملا ىلا كب نتبللصواملو

 هعلطل و يدميملا هرأف ثدملا ند كب نتبل ندو

 هميلست صاب هملعي هل بتك موطرحلاىلانودرغمودقب كبنتبل عمس الو

 همسا يطبق يلا باتكلا مفدو اهداربا انل مدقت يتلا بابسالا هل حرشنو

 لازنلا رحب يف ابناك ناك هدونش اص

 هامسف هدد ىلع مالسالا قنقعا ينبللا لاق امل كي :نتل 5

 هللا دبع

 هلع تضريفف موطرألا 1 ىذديملا رك سيم هدوئش اص رداغو

 هعلطا يتح هبذعو بتكلا نم هعم ام ْدخاف ىدبملا ىلا ه وداغاو ىدملا عئالط

 هببذعت ىف غلابو هنجسو كب نتبل ىلع ضبقو نجسلا ىف هجزف ةقيقلا ىلع
 يل تتتتتالل حب حصص

 ناذ هسلا ماس و 1
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 ىلع ضيق لب هسش ىلع هطرت_شا امث ءىث يلا تذفتلب ملف مهتحلسأو مهسفنأ '"

 اناذع مهيذع و نيب رصملا نيفظوملاو طاب_ضلا نم هعم نمو يدنفأ روصنم

 سء.ملو هراصنالو هل ةمينغ مهنانبو مهءاسن ل مهلا مأ يلع 0 املا

 ءوس نييادوسلا نم ارا

 ددح ىلا مو س اذا ةريع وح مدق ةعاطلاب دالبلا هل تنادالو

 هلال سمو ءاقرالا نم فولاب ىدهملل لس 0 نيساخنلا نم اههف نم

 لازذلا رحب ىلا مدّقتا ةبهالا ىف ذخَأو مهنانبو نييرصملا لا 7

 اه اريله كب نتبل رس او لازغلا رج طوقس

 تك را و> داربا لبق اهبلع مالكلا انلمدق يتلا دالبلا يه لازغلا رحب ْ

 8 اع ردم لودرغ ىنذيع اك ةيوب دا ةموكملا ا لو مك اح لوا

 ثاءاس م ىلا ١ تاو رمل تدرس دقو ةيودملا لا ع تنك

 هعايشاو هل جراخلا ادذهلتقو اهاع «أشاب ىسج يلون واهم ةموكملا ا لعرب لا نبا

 ىدوم هتفيظو هَناخ لازنلا رح اشاب ىسُج رداغ نا دعب نآلا لوقأو

 لزمع م «كب نئبادهمسا ايزياكنادل موناكو ليد رس هلا طايضلا غن ند اشا يثوش

 كك نئيل 0 اثار و ١ يفوش ىدوم

 رادنالا عمو ميلسنلاولا هيف هاعد اراذنا كب نئبل ىلا لس راون ودنزب 0 لتاقم

 روصنم يلا لسرا يذلا باتكلا نع ها شخ فاتح ا نيطالس نم باتك

 'آ «اكش» مك اح يدنفأ
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 أمف مضوو ةعطاقم لودروغ اهلعح 6 نعد برقلاب ساحتنلا ةردحو

 دعا ا امش ةفوكللا 4م كتادردم ا ري سا ندعم أمفو ةيماح

 ينأيسو اهنم ةيماملا تاقثو ماكلا نم هفلخ نم ه سما لهما مث نودروغ

 ل ل امشدهنم بر ختسا وه صان ينتعاىثب اغلا ةفيلخلا نا

 اريثك اك 0 6 00 3 م 52 1 ١

 رشن ىلع امهتراكش ها 0 هتضرق ىف ضسالا طوتس كمل ىدبملا لعدن

 اا روفرادىلع يلوتسا ألو لازذلا رحنو ساحنلا ةرفحو «اكش »ينهن وعد

 نسح يدنفأ روصنم غاصلا انهم ناكو اهلعام دسّةف لتاقم ىنلا يف اكش ىلا
 مسامهيلع قلطب نييماظنلا ريغ دونا ند مهلج ىدتح ل نك سلا 4هممو

 ةعواعتما ىأ (ةيرطملا)
 ةنرطخلا ىلا بتك م نم هن رقم لع عىواسعرل هللا مرت راص اأو

 وحن هيلع عمتجاو هب اوتو هتوعد اوباجاف هب قاحللا مهلأسو همود .مليأ
 نسح يدنفا روصخم ىلا ت كل 9 نيساخنلانييلقت دلا ن م لئاقم الا هسمح |[

 نيطالس نم تاتكب هل ْت قدملا ةوعد ف لوخدلاو ميلبستلا ا هوعذد

 باتكلا اذهستكدق و 2 ةوعدب هقدصتو ةبودبملل هميلسش هربخ اشاب

 ىدب ما ةيغر لع ءان

 ئدا ف لا نع فؤوو ٠ نياتكلا 1 دن | ووصتم فو انو

 اولتاشإ نا اوهر ف ا الث م اوناكو دونلل هةعءم ند 3 امكساو 7 1

 مهلا رغا لع مهم ناب هنولاسن ىواسعرك ىلإ اوينك ومياستلا ىلع ودْشاو اعيجج ٍإ

 0 ءافولا ىلع -ةظاغملا ناعالأب م طل ماو هلك اذه مذ بتكف 0 3



 ظ في

 لهالاو نطولا قا رفملع ل ناهو كلذ لجال ٌريزع لك قا رفاوراتخا نيذلا مه

 |١ تس ائاو يودج هللا هذع اهل سيل برق اهد> نا ان لاومالاو ةالوالاو

 ةدالوأالو ملاومأ امو»ىلاعت هللا لاقيناز هللا ىلا هن رش امم ديعلا هيستك اام

 0 هللا راثا نع رك ذام عم نمؤلا فق الئو«ينلز اندنع مكبرق ىتلاب

 نمؤملا دارأ اذاو اء مكن وخاو مك اا . وابا ناك نا لق»يلاعت هللا لاق

 لاوءالاونوئبلاو لهالا هل س>هو هدنعام راثاو هلوسرو هللا ىلطل رفسلا

 هاعالأ لص ينلالوقوهبسح ور هللا ىلع لكوتب نمو دىلامت هللا لوق هافك
 ْ نمؤملاناو« دلولاو لاملاو لهالا ىف ةفيلألاو رفسلايف س>اصلا تن املا م و

 ٍ ىنهفلخي ىذلا وه هل ههجو هحو ىذلا نا ناَرَدلا ةلالدو ناعالا روب نم ملعب

 !| نم دة وهو مولع هلبضف نعد عسوأ هلا لضفو مهلاح هيلع ين الو 1
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 فرهال ىلابدح كالثمو هد صتم ة كلاود باتكسلا نم كاد ةلداو هيرد_ُو

 مالسلاو ريملا كل قدرا الإ ةحيصنلا ف كل تسلاموكاذ نم رثكاب

 اسوأ ةئس رخال عبر

 د را

 لاش نع
 || هناكسسو روفرادو لازملا رح نيد ىتلا ءارحصلا يف عقاو مياقإ« اكش»

 أ تاز رلا لث ابقمه مو« هراقبلا «مسأ مرعيج ىعقلطإو رقبلا مهيشام لج بارعا

 ظ ةرامباا لئابق نم ممريغو هبله ونبو ةيابحلاو
 اهلعحو « اك-ثداشابزودروغحتفاروفراد ص لوب رصملا لوتس او

 : قلطب تا رك مع ! تناك رت * اف : مهو نيساخنلاب 0 تناكو ة هبردم

 |, بملاو بلسال ديعلا دالب ىلع تاراغلا يلاوت هو ركسعملا يأ( ميدلا ) مسا اهيلع



 نكل وهب همهفأ امم اهفرعف 5 ةودنلل لهأتلا و ةقيفحلا هن ي ريل قاع 1 000 ] ١

 ْ هلل رع 5 ىروصُ نم نظل 1 تقوس "لف كلذ لعل 6م أمسش كلذ 4ع ا 1

 ! رافكلا اودعاس دقو هل اهلا ةايللا ىف قاع نوعتع ىلا فن ثأطملاو انادهلا ّْ 1

 ] فلو 7
 || البةميمح وه ايف كتنطف ةدايزو كمبف ةدوإ اًماس كل تبتك دقو ىببح ا 1

 ليق عفت و هللا يلا ةوعدلا بيجتل عنصل ا .
 0 نأ ملت ينبح ن لكللو سانلا

 ءيش لك نم لذرأ نوكي نأ ىلا لفاستلا ىلا داع ربكلا يف ةياثلا غلبو ربك أ| ٠

 || ىفينرنصو معلاو سلا يف كربكل ىبببح رظنت الف دادزب لازال رينصلاو || '
 || تاسعا روت هل نمو'ءاشن نم هتمحرب صتخمللا نا ملل كباف ملعلاو نسا |

 قباسمهل نيذلا رياكالا ءايلعلا نم ريثكو ناعالا رون راقنب ىردبم هيلع نحال || ْ

 ىلس يتلا نا ملعت كناونيمدان ىف :ونأو هيلعاواكام اوءجرف كلذاوأر ةداعسأ| ٠
 ئ ا تاةصخو اناس لب ابو2 الو ايل وصار ملسو هيلع هللا ٍْ

 ٠ هلع انقسام 0 لا كلن هلل ىف نك و سا نا مذ هنا 5 7 ْ

 ٍ نعل و ةسافلا ةايللا عاتم بحو تبصلاو هاللاو كلا ند ةيانلام ةيحح ْ

 ظ ملت كياف قدا دايشالاو هلل عضا وبلا نع ءايريكلا هتبجح نمت نكت الو أ ا دنعامع مطقتاف ناينافلا لاماو اجلا هبجح نمم نكست الو دممتتل دقئاوأ| |

 ا نه مهلا يي .ماعو ةسايزاو داخل قرات كل وراك وتس م ماج الف ْ ا

 ١ || نيذلانيك اسما ءارتفث اومهازب الئثو ةينافلا ةايملا عاتم ميلطل نيكرشلاو ||
 ' مربكتو ءال وهل مرامحتسال هللادنعام اوراتخاو لاملاو هاما نء او>رخ نرذلا

ْ 

 مم 0 م رظن و مولع
م نءمهبلا يل 5 و ميهاج و

 مظأةينافلا ةايملا عات

 نيدلا ىف هللا ةممن نيفراعلا نيرك اشلا ناو هللا دنعام ةزع اورظني نأ مهبلعإ| ١
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 تاراذباالا كل ترركو تددع دق ىباو كال ةجح كعم معلا رون نوكي ||

 كتةصصخو سانلا لكلب اغاس كتبطاخو أمم كتقيقح دبشت يتلا ظعاوللاو |

 ترالو ينوعد بج هللا عادل ةءاح الا ىلا كتي دنو اهدعبء ىذال ىتلا ةَميشلاب ْ

 كل ىتبحمو كيف ينظ نسأو هللا نع ةعطاقلا ةقوعملا قئالعلاو لقثلا ىلا |

 دنع ريبكلا كلملا و يدمرسلا ميعنااو مادلا ريخاو ىبلا كل ىتداراو هللا ىنإإ

 جابتملا كلذب رومأم ىنال كناوعد نع فقوتا ملو كتبطاخم نم سأنأ لها |

 هللا نم + ءاج امف 1 و هياع 0 يلم ينلا ةعباتمو نا مدسق كولس لع ظ

 هيلا لاملا كل .نوكيام جوحا نال كلذب ريدج تناو هتما داشرال يلاعت |

 سارلا ىلع ناك ايح هسعاب مايقلاو هءيظعتو هللا لالجا هللاب ةفرعملا ةءاغو ||

 كي يدتقمو ةيدمح اة مل رشلا مدق نيثراولا ءايلعلا رباكأ نم تناواهس نيعلاو ||

 بغرت نأ امل يضرتو هلوسرو ةللاةباجا نع فلختلا كسفنن نحر نقلنا

 كيف تننظ اك تنك نا يبببح مالسلاو ةالصلا اهيلع دمتو ميهاربا ةلم نع ]

 كرا كيلا اءأه يباوجلوصورف دامبال يضاملافرخآلا مويلاو هللابناعالا نم ||

 ا الو لسا الو دلو الو لامل رظنت الو اهو نك اسببلاو نطاولا ||

 للا نم عسفتلاو رضلا ةيؤراو ةرجهلل ةردابلاو هلوسرو هللا ىمأ الا عارتال |
 رقحتسالو كمهف ةرثكو كماع ةرازغ عارت الو ةنسو اباتك درو اك طقف||

 ةم.ماشاجال ردابو ةوقلاو لوطا هنم ىذلا هللا ه_:ءامنباعف كلانيلط ||

 000 اناا ل أذ باتعالو باتع ند اهدعب نحت الوتةتنشوا|
 0 يق ةردطل ل كيلع ىنرت الف انركذ 2 مالا تعواط' اذا اننامأو ١
 | يل اندر الو كيف اننظب نابع كلذ ريال يضرت 3 كاراامو را ٍْ

 اهنعادبأ كل ردع الف ة شاب كللع انمزع تالع قي انتم هم تاطخإا

1 
1 
0 1 
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 || هتتقيقحةفرعم ىلا يدتب- ال هنال ةداعس قياس هلا هكردأ نمالا هل قفو.الأ[
 |اامأو ملسو هيلع هللا يلص مهيد ةيؤر نع اوبجحب مل نيذلا نوفراعلا ءايلوالا اللا[

 نأ يرصأ ةيابطا ف اهنن ةلك لك باوج موا ىلا كللاسر ىف تركذامأ[

 |١ ةءادلا نا تملع دق نكلو ةلك لك د كين نأ تذزاتتكو دق ١

 كناو نايبلا ةرثك نم تسل ٍْإ
 1 كّشدصت دع رظنلا تنعما نا

 ظ

 ظ ءالعلا نم ىنبعص نم لك كلذ ملع اك سءشلا نم حضوأ كلذ باوج تدجو ١

 ات انج يتقيمح تءاعولو ىهاظلا يف كملع نود وه نمم قيدصتلا ىلع[

 ظ كرادتف يلاعت هللا يتدإَف ام ىلع ىل ةنواءملا الا كلم و الو هتبتتك ام ىل بتكت ا

 | ميظملازوذلاب زوفتل اهاج الو الام الو الهأيتباجا ىلعرثؤت الو ىضم دف كرمعأ| ١
 | مالسالا ىفد وندحأ ام كافخم ال هناف اذه دعب ةملظلا نواعت الو مسجلا يخل وأ

 |١ ةراشالاهيفكت كلثمو ةريثك رابخاب مف سو هيلع هللا يلص ينلا ربخا دقو

 ْ « يناثلا د مالسلاو |[

 ظ 5 مح رلا نممحرلا هللا مدل | و3

 | دعبو ميلستلا عم هللاو دم دنس لع ةالفلاو 0 ىلاولا هلل دجلا

 ْ ل يلا هللا دبع نب يدبملا د#خ هالوع قثاولا هير دبع نم مالس لا ليغ

 || يف انيفصو انييبح ةيلقنلا مولملاب هبر ةحر نم ضيفتسلا ةيدمحلا ةعب رشا | ْ

 || هناأضرأ هقفوو هنوع يف هللا ناك نيمالا دم ةيلصالا ةيناعالا ة ةرحلا ىلع سا ْ

 ١١ لعهللا ىف نيباحتملا نا بيبلا اما كملعت ىذلاف دعب ا 0 هتعاط هوزاو ا

 || هلمشت تشو اهيعس امل يمسةرخآلا دارآ ند نأو ةماشلا موي رون نم رانم||

 اهرزمأ نمتافام كرديل ابل ىف هدهج لذدوابلهأو اهئانا نمت وكلنا
 | نا هللا وجنرتو ارفاو ابيصن اهتسسخو ايندلا ةراقحو اه رلملا نم تيتوأ دقو ||



 فيلل

 0 الوللو راكتسإ نذل اونمضتسا نيذلالاقق نوموالت ضمن لع ميضالإ ||
 نع مك أنةدص نحنا اوفعضتسا نيذلا اوربكتسا نيذذلا لاقو نينمؤم انكل ||

 1 وا نم ةلودلا لهأ 0 مدع ل نيمرحم منك لب م "هاج ذا لعن يدحللا ||

 .لوسر.ةوساكلذ ىفو هللادنع هماع مهميلسل 6- 1 ةمكح اماف صالا ||

 م دقو إلا لوا ن 4 كل ءاملا هل مست م 0 ١

 رباكالا عم ةريثك تالامو ةميلظع 0 هباحصأو لسو هيلع هللا لص دل
 هللا لص هعأيتا لو نووكي مهم نوعدب اوناك نيذلا ىراصنلاو دوهبلا ءاذعو ||

 ةمياخ ريخ ملسو هيلع هللا وو كلذ لكو هب'نو>تفةس اوناكو ملسو هيلع

 مرماعجال كلا نإ خا دقو رول دتموا هلأ كنتم يباو لجو زع هللا ||

 ةمالا نأ ملسو هيلع هللا لص ىنربخأ دقو هفطلب هللا هكرادن نمالا فيسلا الا |

 قول ىلاو هعادتاو سو هيلع هللا يلص هل ت تاصح ىتلا ةّقشملا نودب ىل ىدتمن ||

 ىباحصأ نا لو هيلع هللا يلص نقرشلو ملسو هيلع هللا ىلص هبلق نانعرو نم ْ

 يناليإلا رداقلا دبع خبشلا ةبترك يلاعت ءل هللا دذع ةسر ١ ل مبءاوع ناو هناك ْ

 ىلع رسعام نرخأتمالهّللا رخدب دقو ءاشن نم هنؤب ىلاعت هللا دم لضفلا ناف||

 الل اا نر 1 الملا با كنيلع رزع قال نكللو نيمدتتلا ||
 يتيدهملف مههاذمفلاخم هنالومئونظي نيذلا مهدتتممىلع سيل هنال ىدبلا |
 ةيمولعم مدع كربخ امثو رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نف لئالد هللا نم ||

 فشكلا لأ نع لاوقالا ةرثكو تاياورلا فال_ت:خا ءايلعلل ىدبملا نيعأ|

 تدرو دقوةريثكلا تاياورلا هذه ىلع نوك ال هلزا ىف هملعام نا مولعملاو ْ

 هخسنل حييحصلا ثيدلا لب فيعضلاو عوذ ولو عواطمما أمم ثرداحأ هيف

 بعص ةيدهملاب قيدصتلاو تانآلا ابخسنت تايآلا نا م حيحصلا ثيدملا



 ءيلاو نيفراملا ءايلوالا نم يتبديم اوركنأ نيدلا حاورأ لسو هيلع للا لص
 ةءرهاظلاو ةيويثدلاو ةينيدلا مثلا مهيلع دعو خبوتلا ةباغ مهكوو نيلماعلا |

 7 ركشاب مه لاقو ةيونعملاو ةيسملا اياليلا نم منع فرصامو ةيئطادلاو ١

 اهومركش اف امن هللا مك اطعا دقو نالف ةيدبم متركنا ثيح ىلاعت هللا ةمعن ||

 هاطعاو مي هالوذدللا مل ركش دق اذهنالفو نالف ةيدهب اوقدصت مل ثيح|[

 هيلعهللا لص لاَمفهَللالوسراب انبت اولاقهلةيدهملا لوصح نو ركنت فيكف ةيدهللا ||

 يدها ىناب قدص ةداعس هل نف ولا ينم اوبلطف وفعلا هنم اوبلطا لسو | ١
 «أ| دقو يل د هاب قيدصتلا نع هدصت او هل هللا لعج ال نمو راظتتلا ا

 نكلو ملسو هيلع يلع هللا لوسر نع ىرابخا قدص ىلع تامارك تلد 7
 هللا يلص يب ُي ا ىلع دّكو هنواقش هللا دارا نم تلآلاو تامارك لا عفت ال ١

 ىتاداع نم ناو هلوسرو هللا نا يتبدبم ىف كش نم نا 0 سو هيلع 1

 نكيلو نيلسملا ةمدع ةةالواو هلاعو نب 9 يف لذ ىنراح نم ناو رفاكأ 1

 يذلا ءاهلاو 0 لع هللا للص يذلا صان الإ أ 2 ليف .أل ىلا مكدنع امولعم | 0

 للا للص قربشأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا 8 نم س|اهناف كرا 00 ١

 لصحب امض.بو ةئسلاو نيدلاب دالبلا حتف رخآ يل ةريثك ر ارساب مسو هيلع ١

 روبعتم قا 1س وهيلعهللا ىلص مدقاو يناداع نم لعامتادروصتم ناو ا

 مهلتق نبزلا كرتلا ناو ةمايقلا موب ىل فشك دقو ىلاهل هللا نم روظنمو ا

 ريغ نم انلتق ىدملا مامالا انالوم ايو انهلا اب اولاقو لجو ْنَع قحال اوكش 1

 أولاصو مايل لوق اوعبتو يلوق اولبش مف مهتملعأو مدخلا برأي لوقاف راذنا 1

 كيذ مهللاقو 0 هيلع هللا لص هوحولا ديس كلذ لطادهاخا شد ظ 3

 | مك 1 ؟الع لوق وق متعمسو متلبق ع مكرد رن مكملعأ يد 1 مامالا م 0

 ناد وسلا «مجب »



 كك ؟ 9

 ةرودص هذهو ةلائسالاو ةطلانملاب هبواجب ناكف ةبوتلا ىلا هوعدبو ايف حصنلا

 امتاو يدهعال نايبلا نا لوَش اهدحأ ف يفو هل ىدبملا نم نيباتك ىف ءاجام

 نكي ل هيلع هللا ىل_ص ىنلا نأ لبحتأل كلا يناثلا يف لوّشو للا وه ىداحلا

 «لوالا» ايوحنالو ايلوصأ
 1 *# ميحرلا نمحرلا هللا مجدل 9

 دميو ميلستلا عم هلاو دم انديس ىلع ةالصلاو مب ركلا ىلاولا هلل دجلا

 ذاتسالاوم ركملا مالسالا خيشيلا هللا دبعديسلا نب يدبملا د# هبر دبع نذ

 ليلجو كماع زب لمع ىلع خي ال نيمر كما نم هللا هلءج نيماالا دم خيشلا مظعملا

 لص هيدن هلل معأ دقو ىلامت هللا وه ىداملا امناو ىدهم ال نايبلا نا كمهف

 كنتناك دق ىنإو بحا نمى ده الدناو غالبلا الا هيلع سيل نأب سو هيلع هللا

 الو ليحتم اهف تسلو اهذ بذك ال يتلا ةقيقملاب كتملعاو كيف ريا نظل

 يلاعل هللا ىندنأ دف هلوسرو هللا نم ىتالا قهفلا قللا وه انكاو عنصتع

 هل قالخال نءالا هلوسرو هللا لع بذكي ال هنا مولعمو يربكلا ةيدهملاب

 دي فدو ل للف اندلا 0 نا نيش ع ملعب نمو ىلاعت هللا دنع

 ار ع بمعأو نكي كب ل نأكلاز تاما عال ةر

 ارسال نب الاء لاو ءايننالاب ءادتقالاو يوقتلا لع اينذلا ءاج وثوب الف ا
 هللا نم رون ىلع ينأ الولف ءىث يندأ ماوقب ىل ةقاطال نيكسم دبع يناو هل

 ىل غاس الو ءيث لع تردقال 0 هيلع هللا لص هللا لوسر نم دِساتو

 عاب الا ترج اع : ملسو هيلع للا لص ينل نعش اييااش كلو

 : تسيل رابخاب سو هيلع هللا ىلد 1 دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |

 يبنلا عج دقو« نوداعت الام قا و »يلاعت لاق دقو ءايلعلا دنع الوءايلوالا دنع



 ] فاقع
 || ةيعرشلا مولعلاةسأردل مطقناو هرم نم ةرشاعلا غلب نأ ليف سي رشلا نا
 ّْ دحأ خيشلا انالوم ديدلت ىرهزالا ىسع نب د_>أ خيشلا هذاتسأ دب ىلع

 ْش 0 ولعلا يتلو هتبعص ىف ةنسنيثالثو انالثيغةثيح روبشللا ربد ردلا

 |١ خيشلا ناكو راطقالا كلت ىف ىف ملا راشتنا بسب هيلاو نادوسلاب هنطو يلا

 |مدق هلاعرو ايش ةيلقثلاو ةيلقملا مولعلا عيمج قارخازا < ىسعنب دمج

 ظ ظ حالصلا يف خسار
 أ ربظو ارفاو ابيصن مولعلا نم لآن ىتح هذاتسأ نيمالا د# خيشلا مزلو

 ظ ربرمضلا سكع ريصبلاب هذاتسا هبقلف ءاكذلاو حاجنلا هيلع

 27 خيشلا ةلزنم عفر نادوسلا ةيرادحكح اشان ربظم رثءج ىلوالو

 || نادوسلاب نيمو ىضال لوش ناكو نادوسلا ءالمل اسكر هنو 00

 ئ ةيكلاملا هّمف ىف هملع ةرازغو هلضف نم هفرعام اهون

 أ| ةحيصن فلاف اميذكتل يدصت نم لوأ ناك يدهملاةعدب ترهظالو ١

 |١ ايال ومةماماتامناب اهعفشو يدهملا هاعداام نالطل ىلع ةيعربشلا ةلدالاب اه الم ا

 || وبدحلا هل روفتملا ةءاين تابئاو«يناثلاناخ ديلا دبع »ناطلسلا نينمؤملا ريمأ |
 ةيعرشلا ةلدألا در.سو مامالا ىلع جراخ يدبملا نأتنتساو اشاب قيفوت دمت ||
 | اهريغو ةلاسرلا كلتت ركذىتأيسو ةرهطملا ةعيرشلاينهمدقتوسر لعلدتىتلا ||

 ناكملا اذه ريغ يف ىدهملا لعادر تملا تلا ءايعلا لئاسر نا
 || هلوش هنع ربعي ناك ىتح نيمالا دمت خيشلل ضفبلا ديدش ىدهملا ناكو

 لع لمحو ةيمس .لغ مخ و مع لع للا هلضأ ىذا ةريصبلا 0 ظ

 ةواشغ هرصن ||

 هضحع خيشلا ناك ةديدع تاباطخ يدبملاو خيشلا نيب تادوب دقو



 غ1

 ْ نأ دعل هتلطأ مايأ دعو نجسلايف هحزو نيسحلا خيشلا لع ىشاعتلا نضيف

 |١ ةحيصنلا هذه لثمىلا ةدوعلا مدعل د وبعلاهيلع دخاو هدشاباذعلا نم يماق

 || مولعلا نم هتملعتام لك يسنت نأ كتمالس يبس همالك ضرع يف هل لاقو

 ”0 اق الو اتمولع نم ملت نأو امة 1 فردال كلك يصر

 | روهظ لبق تناك يتلا مثارشلاو ماك> الا لك نال ىدبملا تاروشنم ريغ بتكلا

 || لاوقالا هدله ىلع نيسملا خيشلا باجاف هروبظي تخس دق يدهملا

 ةءاطلاو عمسلا
 ْ نع هامأ دا تلااك ناك نينملا خيشلا نا ىلا مهضعل تهذب 1

 || ةنادوسةينطوةلود ديشيس ىدهملا نأ ي رب :ثيح يدبملا تايرتفم يلا رظنلا

 || ممقتو لوق, ثيح ةديصقلا هذه ىف ةدوجوم اذه ىلا نيبهاذلا ةجحو

 || ءالعلا ىلع جاجتحالا ماقم يف حيملتلا هده ءاج دقو . ءايرتلا اذعمج

 || ريربت ىلا زءر هيفو ةيهاولا هححح ضسشقو يدهم ندكشل اودصن نيذلا

 ةياثلا هذه تِوتنا ىلا ةطساولا
 "نرذلا ةراَغلا هموقو ىثياعتلا هللا دبع ءابرئلاب دصقت هنا نورخا لاقو

 روذراد توئجح ةعفاو مهدالبو ءاب مع مال 3 نم مك ةيفاع كفاح

 نامرد مأ حتف ليبق هلتقو نيسملا خيشلا رابخأ ةيقب ىلا دوعنسو

 نيبال دمحم شلل يدهملا تاراذناركذ
 ىحاوضل دلو نادوسلاب ءالعلا سدر ريصيلا نيمالا 7 خيشلا

 ظفحو ةتيلوفط 1 هرسهل كيمو ) ني ( اهنا ةليبق نم ءلقاو موطرخلا



 درباما ةماكا

 ىدته»م نم دم نددل ىدهو

 ىوسالو ىرولا أ ىذلاو 3

 مهؤد ىناف انا سوفنلا ادفو

 يدد ىودأا ينو يده موجنلاك#

 مهلامفا نم ساتش يذلا اذام

 قدأص دب ص بسمع ممودام

 ىرولا يدب ءدهحا تثالخ يوسف

 مران لع اودغ نيذلا الا

 هريغكرتاو همزلا قذر كاذ

 أمظلا نم ءاكولاب كءاّقس مدعاو

 يوذلا فوخ. يرثلا ىف كريبخ بعصاو

 عطتس ”نإانهاه كربسأ للحاو

 لسرتتبرطتاشلل
 ىذلا يلص هل او ىنلا ىلعو

 تدشن امالعلا 5 كاذكو

4» 
 ءارالا 4 تلح يذلاو ال

 ءاملخلا ىدملاق سخن هو
 ءادف ىاود مه سوؤنلا لك

 ءاودا يرلا ار يدلاو نإ

 ءاظا مدام ادصلا لب

 ءاوغا م وسل

 ءاش ءاوتسالا شرعدعإ له

 ءايضف رويلا نم مانالا لك

 ءارمالا امصلاو ةءالولا لها

 ءاون كاذ ريغل دايملا طبر

 ءامن كدمت ماما ءاضفلا ىفام

 ءامبس: اطلتا اظسو واللا د
 ءادف ريسالل ةمايقلا يام

 مبسايقف

 ءاخرو ةدش اروطو اروط

 ءالتملا الالف تالعا
 ءكانح هسق قطاام املا 0

 اايمعم لح ف 55 7 و ابمبف هيلع سلا ةديصملا لع يدمملا علطا ا و 1

 هيداب دو# نب ىزوف هناك اهلع علسطا ىذلا يشداعتلا هللا دبع يلا امفدف |!

 || يتياعتلا هللا دسبمل لاق هنا مالا ةباغو مظانلا هنطبأام مبف يلا دتم لف[

 مم هناو كريغ َ ل ند تامأ تاالولا لبج . هلوش دصش ال مظانلا نا : 1

 نوجاح كاتم او ءانمأ مهن لوشو ءالرللا ءاصقإو ءارملا ةلوت ىذا



 مما لا 09-و 2 اولاص

 اودنأو ىوقملا نصا ابهوداش

 قد ةرارش لاغزم لك ىف

 قءاوص نيبدعرلاك مهوركو

 مبهغوجو در نا ربك | هللا

 قداص رايتخاب ادمج هوو

 كي ا ةمدب تفاو

 مال نكلاو اولعف امو اولعف

 م اًمشلا ميطارخ اومسو

 كل_سوم ريغ ون ماخغا حوت

 ايكش ريذع ريمع دعل ناقش

 . ىوذ نم تمار مارا تانو

 موفايسأ نع كانه لولطلا لسف

 اهي رايدلا ىلعو مهب رصاو

 ةيدهو ةحنع روبقلا شغاو

 أمي يعرصداوطالا بوجت-او
 نماظح فرش رانلا مح ليدقو

 ابنك م وسما ىف ىرت رانلاو

 ىرأام نأ رانلا نأش رانلاام

 ا نكو اربخ دكا اهنع

 اك ذلا يوذ بول ىلع لحي ربع

 ك4

 ءاوذالا 3 ترىغ قدنخ ف

 ءانح ئه ف رانلا 3 نم رانلاب

 ءاوخ هند ىف نم يوط مار

 ءاذع كاك (لكو" نيماسملل

 ءاسأيلا عنم 1 هنأش نع

 ءاقرخ هكستف يف دب مسهلو
 ءاده-ش هدولئحو ميل

 ءاخس كاذب م-4و مهب مار

 ءاضيب اهراثا تكب ضي

 ءانسو اهيعو داسولا دعب

 ءاطو بارتلا اذو مانالا مر

 ءاطغ نهدنعام الملا جوأ

 ءاور نيرفاك-' يف . مهحامرو
 ءايه رامدلا نم رايدلا نا

 ادع اهضعب وويعلا نا

 ءابا سوفتلا ينو ماغرلا اذأم

 ءامش هام امل يدحلا جب

 ءالبل اذ نأ ىرمعل يشع

 ءادوس مودات مج ىرج

 ءاكب كنم ليلو اهرمأ ىف
 ءاكذ نهب فسكتو هإ



 د 7

 اهلا للح ىف لاتخم اهءادغف

 انأا ةئاد ضور نم ىترا ك

 تعارف مالكلا فخ امدراط

 املا تعدابصلا تاس اذاؤ

 ةوث نم أمم تفته نا عانرت

 انمار وا هده> انيس نبا شاع

 هركس يف تقرا و تفرو تفقد

 ِي رددلا تين :وهلاو لصاوتلا فيك

 نم حوس يف اماحاخ تلق

 ةرم ىناقل ينكو اهتكرتو

 اهلصول نامزلا دهن ىذلا كالت

 ان وللا ف اطلأب ى

 لع ف افرمصتم ا اذنفف

 ْن ه4

 رهاق ةوءعد هلل اه اعدو

 ةملاط ىف ىمتلا لهأ لا
 ةضقنم يدحلا يوان نم رايدو

 اقاعلامعلا يردن ا تكاع
 تلاع ةيدلا مايأ نان يف

 نمناثلا يف علا و نك عسأن يف ظ

 هداباو ينط نم صد هللاو

 ءاخرو ةدش ءىش لككلو

 ءابجو لل هيد ضر

 ءالدإ .ايداعو مالا تع
 ءاضعالا لصتت الاصول

 ءاخر مالسلا دب دختل 1

 ءايفتملا يه اذاف هئافشد

 ءايهصلا هنود هافش يمل 1

 ءانعالا اهنا نم ابننم ذا

 ءاتمتملا " .لارس مل ومح

 ءامل نامزا

 ءاسمو ةودغ كاذب هلو

 ةلاتتطارغأ

 ءاشلو ىرب نم عنعو ىلع

 ءارظعلا اناكم علا تع

 ءامد ءاقللا ليق اهب تكفس

 ءاردع 55 ةنفتش دا

 ءاسو صهاوحو املا صب

 ا روءاللو نيئملا كءل

 ءادضلا هلتقأا نير بي

 دا 4. 2 نم دل ع
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 يا ندم ذيعا لع اودو

 ردت م ىف دمج أ ةما ىدهم

 يدصافملك كاذ نمت ركن

 امتاد كلدعتقوب ىلع ىرأو

 مسهينا نهظ نيد رغصملا 1

 ىنزنم كابق مايالا فرعت مل
 اهتااداع ىف 6 ويلا ىتليشتساو

 هلاجا يراال ايف تداجأ

 اان ف ود ايصنتلا مضاومو

 ىهاهن هتنكلأ ىلاح ناسلف

 د ند تامآ ةالولا لج

 يرولا نيب ممتالظ تق ارو

 ىدنلا ناي

 قمدي ليصل ذيع كيع انآ

 0 عرشل لب اونامتسا ىبام

 ارحاهم ريففلا ملل هنأماو

 هسيلوو دمح

 هطعا و ماقال نم هلل وانتف

 يدها نمتدرأام عيلع طرشاو

 ةندسهم اضرلا تالا هةناكو

 ا با وطاف ا ردح نك

 ءاخا ىدل هل مودي الخ

 1 لع 05 كاذب نكل

 ادا نك ىرولا لا

 ءاعذ مم سعاصتلا يح

 ءاول ع عسفرل ١ الو

 ءاحر كلا للو ن-معطاف

 لككفا رردالل نكلو اتخ

 ءاودالا قود نم اه تسع

 ءاود هندلام ءاد لا_ضعل

 داع مو اونام او

 ءالو مادو مه نايا ا

 "0 كلا اذام هنيمأو

 ءادعا انع لو كيلا.ادأ
 ءابح رامدلا ل ند هيأعف

 ءاسحالا كلاس ءامع هلو

 : ءالعلا هلهأف ماركلا فنص

 اا مال د وهملا ١ وطعن

 ءاش اعلا كعل هلا دا

 هاا كلا ءاح



 ىدهلا يا نيشاسلا نا قناسلا

 0 نصغ ص جلبت 3 و

 رم 6 بذعل قسل

 ىرولا ىدبم رووا انت يرش

 3 كل ءالولا ريفاذ_> تءعه

 رداق ةردش دب هنم هتعفر

 اضملا دح نم نآكك صصأب ملا ,

 مكبرب تسلا مراشالا هلو

 | وعملا م مهلابام مه احام

 ىذلاىردب نه ليزتتلا ظفحن نم

 ىهنلا لهأ نعرابخ الا ل ةحن نم

 اهاكشل رونا لاكشا دربو

 ةباممو ةبادب حيبفلا ىرو

 هليل لهج رحب ىف يذلا لثم
 ىرولا يدهو يوذلا قاخ ىذلاوال

 مكتدشا دخلا ةما

 امديعيلالضلا نوضرتو يضرأ

 ىنريشعو مكيف ينظ بيو

 .يرولا نين نمنودلانودنوكنو

02 "١ « 
 تب يت )لي

10 
 ءارهز م نع ف نم

 ءارمضخ ةضور وهزت هالح

 ءنارردلا ةطاايضسا
 ءاهس مي ىاملا هئي

 ءاع اهدع ىمعنو هنإ

 ءامخ مامالا نم عيملا لعو

 ءانب مسلما نسل و

 ند

 ءايع ءاينلاو نقرا ضرالاو

 ءادؤ نيل 0 مه ىلا

 ءاوس كاذ ردب م نمو 4

 1 دو 4_:طف كلذ نيعلو

 ا ءانثلا 0 هيلع اهو

 ءاشد هال اما مورو

 ءانلم هاريام قرشاو جاد

 ءانيحإ إ مهام ع ءاوو هلو

 ءالع مكنا يباوج اودر
 ءاذقهنع بامناو ىدهلا رهظ

 ءأب والا انمج عمق و 3 |

 ءانرد | اهناسعا يدا



 44. ظ
 ] نيسملا خبشلا هيلع دفو سكيه لارنملا ةلمح ىلع ىدهلا رهظاملو

 قدما اده ةلوديف 3-3 هنأ هيجان لمالا ناكو مارك الاو ةوافحلاب هلبامف ا

 ا هيلع يىذك تدك امو ةفيظو ريكا تسد لع اعارتمو ةس ص يمسال را ١

 || اهفتاظو يلوتي الونيملعتملاو ىلعلا ضنبت ةلودلا هذه نا ىأر ىتح مايأ ةعضب ||
 || ىدبملا ىلا امدق ةلبوط ةديسصق بتكف يار امم سايلا هالوتذ نياهاللا ريغا/

 || ةديصقلا ىفو ءايلعلا ىلا فئاظولا دانسا بوجوب هحصنو هحدم اهرهاظ |

 ا 22و 5 نا ىأرامل سأيلا نم» ما ام لع لدت ةريثك نانما|
 ا( درا دقو ىكباعتلا هللا دبع وه ةعابلا نم لجر لمجأ ىلا ةدنسم ||
 ابنصنب قامو املع عالطالل اهتمرب ةديدصقلا |
 "ا لاو تانآلا كلاونو ْ

 غاود ءاودلاو ءاد ءادلاو

 ءافنخ هيف قطا ام. احلا حرب

 رباع  قءاصم تايدانطاو
 دهاودد ىرب نا ريغا قطلاو

 تريم جا جوأىف علا

 هلاح مف اهلباق ردبلاو

 ىلع ثرادالعلا كالفأ راردو

 دجأ دحم لك ىف تاماكتو

 كر الرمح الا ىرت ناام

 امويعل ىوحلا رمح نم هتدسو

 اهروهظب ىتلا ىربكلا ةآلاب

 يرولارظننم شرعلا بر ىد,م .
 ا .

1 1 

 ءايشالا عضا اجا

 هامسالا هب تماق دقو ال م

 ءامو ةبيه اهلع ترب

 ءازولا اهدوتعب تدلقو

 غاملعلا اهم تهدذ اهاطقأ

 اضل معسل ال
 ءارهز اهلا للح ىف هترهم

 ءايأ ابههافش رودش ىملو

 ءاوسالا تباجتاو يضرلا ا لك

 ءارو نوم كالو. ىلولا يلاو
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 فشل

 ْ هتحن رقتداز تايعيبطلاو ةمسافلا َْف نرد قلنو ني دادودلا ةيلطلا نم

 || دافاف لسلا ةدافال عطقشاو هتبرق ىف ةسردم حتفو هدالب يلا داع مثكداقتا
 ظ رك ذب ةدئاف

 اوفَمو نيذلا لكل ةدعاسملا دبدمت نا ةم وكما ةداع نم ناكو

 || مهاكل قن منا مماج نا عم مهنلاهج ةلازإو نيلهالا لوتع فيقثتل مهسوفت
 || ظافلا ظفح ريغ ملا نم ن وفرعي ال رامثا مهذا نوعفتب ام نيك ن ور

 ا|هقف يف يناوريملا دز يبا نبا ةلاسر نتم ظفحن نم مهم لسيلقو نارا

 || هنارقا ىلا هب تفتلت امب نيسملا شيشلا يلا ةموكملا تفتلت مو ةيكلاملا

 اماع هردص ةميخس تمءظعو اهنم هردص رغوف

 | ايلتنم يحب ضعف ءارقلا يبس دملا ةومد تربط
 | اصوصخو مهوذح نيسملا خيشلا وذحمب نا مقونملا ناك اهبعدم صرخت راهظاو

 || ىف هءاج سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ممزي ىذلا يدهملاتاهرن نم ناك اهف
 انف 1 وه امل ةضقان اهكت ءاج ىتلا تالبعزملا كلم هرماو هل

 1 ةعرشا ةداضم يوعدلا هذه نا انيسحو لسو هيلع هللا لص هتعلرش

 سائلا 0 وهشم ناك دقو امس اميدكتا نيسملا خيشلا دصتي لف ةرهطملا

 ضرك ناك ثيح سكعلاب ه سعأ ءاش عرشلا دح دنع فوقوأاو عرولاب

 تايظمحملا نم اناده ئدهملا هلل سرا لنو ةرزاومو هتزبصت لع

 هنا اهفلاق ىلا هترش المع ىدهملا نهترتسا تايرصم ارح نيلصا نا

 هلامو رودهم همد رفاك هئدهم نكلا نم ناب هربخا لسو هيلع هللا لص

 ناك اك عرشلاب ديت لو قينمألا حسشلا نط وف نيدلشملا ةسستس هدا
 نماقلا ب نح



 هو

 نادوسلا ىف ةليبق ربكا شيب ايكلا هتايبقو ةورثلا عاسناب افورعم ناك لجرلا ناف ||

 ايوة شامه
 ىلع ضرع ريراقتلا هيلا اومذر نيذلا قدصي لاما تيب نيمأ قثوتسا الو ظ

 000 0 لا دوبل اساقراو نيريمإلا كبد لع ضبتلا كوجو يدملا |
 اال | 2 لالا تي نيمأ هب راشأ اع لمعلا يدهلا ضفرف هالاتغا ام |

 اتدومسايتكالا هنا نسال ك1 |
 ار ةدعو اذج ةعدق ديدملا نم عورد ةرشع مئانغلا ةلجج نم ناكو

 .ىثداعتلا هللا دبع صخو راو ءاسنلا يدهملا مسقو ةمرعلا لويلا نم ليلَش ْ

 ىثربةلاحىف مبكرتو هدالوأن م روك ذلا حارس قاطأو نهنم رفوالا بيصنلاب |

 نودجي الو رودلا باوبأو تاقرطلا يف سانا نولأسب مقدملا رّدفلا نم احلا

 دحأ مهار ر اكو نيبرصملا نم نيليلَف دارفا ريغ زبخ ةرسكب مهلع نع نم

 اوةدصي مل نيذلا رافكلاىرارذ ةبقاعتراص فيك اورظنا لوقيشيواردلا نم

 كللذدعن ىن ايسو تاقراعلا ىف اعو> مهرثك ا تامو هنوعدب اونمؤيو ىدهلاب |

 هدحودلل ماودلاو امرأ ةركب نع !ئانفو شيابكلا ةليبقلاومأ ةرداصم ركذأ|

 ِى نا ع ءارهز 0 3 مودق 00 ّق

 «نيوالطا» نم ةببرقةبرق نكست ةريغص ةليبق نم ءاهز نيسملا خيشلا
 لو هر نعم ن.رشعلا 00 هدالب قراف ى» ريعش يداو» ىعدب ناكم كنع ِْ

 اهلالخ ىف مولسعلا قتلت ناكن ينس عبس نم رثكا اهيف ثكمو ةرهاقلاب ظ

 نيد دحو نا 0 ةداقو هس رو طرفم ءاكذاذ كهمفاكو رودعلا صهزالاب

 ه.ئطاول مالح امد ومنملاو هل وعم ام ولعلا يف ةغبان هنا هخضاشم لاق ىتح نيرنادوسلا



 تي

 نماض وهو للاب ماوقلا ترا لب هب ماوتلا نا لقت ال نكلو كيلا لصي
 1 1 1 8 ا ةرخآلا بيصخأ سم نا اللا نمؤملا ديعلا ع امو قازرالا

 || للالاق كنذلو نمؤأا اهاطعال ةضوعب حانج هللا دنع نزت تناكولوايندلا ىف ||

 | نم افتس مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل انلممل ةدحاو ةمأ سانلا نوكي نا الولود

 | ناوافرشرو نؤكت العار اباوبأ ممويبلو نورهظي الع جراعمو ةضفاأ '

 3 نيقتمال كبر دنع ةرخآلاوايندلاةويملا عاتمامل كلذ لكأ|

 | ١ شيابكلا برع خش موتلالاوما بهركذ
 ' ||| ىلع تضم ربشأةعضب دعبو شييابكلا برع خيشموتلا لتقةصقانرك ذ

 || بدتلافلاملا تببل ام ا ناك ام عيج ناباروشنميدبملا ردصأ هلتق

 |١ اويهذف لئاقم يفلا 0 موعمو هج رهان دك جاحلا و همم نب سيردا نب دك 1

 ْ الراو دامو م وتلا خيشلا لا ومأ ىلع اوُضِبقو نافدروك لامش ( هربج ) يلا 7

 || نمقندب فال ةرشع نم رثكا لالل تيب هنت ام غلبو ضيبالا يلا اوداعو || ١
 ْ هحذام خابو مثنلا نم ًاعيطق نب رشع 0 رّبلا نم شارف ةبالثو لبالا

 '|ةلناعملا نمايسم نم ءانغوايبالنلا ا وأ 12 جالا و سيردا نب د[

 دادعالا هده فصن وي[! '

 نمريقك مدق لاملا تب يللا مييديأبام ااسو ضيبالا ىلا اداع 3

 3 نال نيريمالا كنيذ نااهنم لع كاملا تب ني ريراق ' ماقف ا

 ةرمةببق ىذ.لك اينحا امهناو اهؤافحل ابق الل تلا ءايشالاو ينل 1 1
 اهراصنا ويح لان رس امادع اب لاس شامر دش وااو

 كلذ ىفةبا نع الوةضفلا نم ريطانقةرشع وو ىهذلا نمةيقوأ فالاو



 هي م

 | اواماباتك هيلا عفدو ىدبملا هربص يلا اهوبا ادن ىلاتلا مويلا فو

 || شهدناف لاملا نم اثليم باتكلا رخأ ىف هلآسو ةجاملا طسو راذعالاب ||

 ظ لخاد ىلا فرصلاف هتان نك باطإ هناك ىذلا لجرلا ةفاخس نم ىديملا ْ

 | دجو اهيا نم رخآ اباتك ةأرملا هل تمدتف هباتك ىلع ةباجالاب هدعوو هم 1

 ا 1 لام لا حرخو ريصلا قلي ملف لوالا باتكللا ىفام هيف ّْ

 ْ نع الق هترو_ص انه درون از>وم اباتك هربص يللا بتكو ملقو ةاودب ْ

 هو تاروشنملا باتك |

 0 ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسي ظ

 ] دعلو 0 غم هلاو و دم انديس ىلع ةالصلاو يركلايلاولا لل دل ]

 ْ مأد أ نب د هيغصو هبيبح يلا هللا دبع نب ىديملا دمح هير دبع ن ْ

 ْ يببح ربقلا ةملظ نم ماجاو لصالا نه هعم نمو ريخال هللا هّقفو رز

 || امل ماوقال عايشأ سانلاو هللا راضلاو عفانلا نأ كلا قه عئاملاو يطعملا نا |

 || حورلاو حورلا اهتافرصتو امتاكرحو ابءايق ةسثلا نا مولعملاو حاجت الو حام |

 || تاكرللاو تمقو ةثملا نم حورلا وه ىذلا هرس هللا ذأ اذاو هلا 2 9 0

 ىذلا حورلا نم يه ذا هللا نم ىه ديبلا تافرصن نا ملعي انه ن ندابف تل ظ

 اًاقناو نوكب نمؤااف«ىبر ما م حورلا لق » يلاعت هللا م ْ

 ير ال ةقيمملاب د-ي>وتلا رظن نم نال طقف هنم اهناكو هداف ع هللاب |

 تايينمب هللا نع ربسخلا هللا لوسر دمت. نمو.هللا الا هلإ ال. نم ايش هللا عم
 نم هبلق فرصلاوةضوب حانج نزت ال ايئدلاو ميسج اهريخ نا نم ةرخآلا |

 رادلا يف هللا هنعام وه يذلا سيفنلا ىلا ا_مفامو امدلا وه يذلا سيسحلا||

 هللا ءاشنا هنرك ذ ىذلا غلبمل ناو اذه.قاب هللا دنع امو دهني مدنع اف ةرخالا
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 || نع ةمئاش ىهو اهب نورخامتب لب ةداعلا هذه نم مهدنت جرحالو نيعأا |

 || ةطا .ىذ مكأح نم ينلزلا اهب نودصقب بلاغلا ىفو ممريغ نم ربكالسلملا

 ظ هنافلخو ىدبملل تايظحمك ماش ناداولا ناعأ نم نقل مدق دقو ٌْ 1ْ هلابو ىتتبو هلاون ىجرب || ٠

 | ريو, مأ دجأ جاملا نب دم ءالؤه نمو ةئام وحن نهددع غلب ىتح هداوقو ||

 || سؤر لعل لاقو ىدبملل ةيده تالثلا هنانب مدق هناف ربرب ماسابلا ىخأ نبا |

 1ْ كتكلمو كل نت دها ىنناف رظتنملا ىدمملا مامالا يديسأي نهم عت :دايشالا | ٠

 || فيك هل لاّقف تاوخالا نيب عجل زوجنال اهاو كنم تلبق هباجاف نها || ٠

 رظنافز وال هلوق يديملا هيا داعاف نهم ةعتملا كل تبدو دقاناو زوجال ||

 لياخ نيملا كالع ةرألا ط و ل6 نوعا رح نيب ءايمعلاهتقرشاو سكرملاهلوج ىلا ظ ا

 ١ تاوخالا وانت عما نود 1

 ] هن الة4,حو ىلع ةيداب 0 كارا كحضلا ن نم مسيل يدمملا 0

 ْ نوداننو هنو. 2 واذا لع لئالدلا لدا نهتاركنملاهذه لتنال رب نك ظ

 مسمن اكىعرش ميرحت يلا نوتفتلب الو مهتانبب هيلا نوبرقتيو يمعأ اهايقثا هلأ|

 1 مدنع كالح هللح مارح لك نآكو هموحام الا ا ئ

 ْ دعبو تانإلا نم ةدحاو راتخ | تح مكناكم نبرضاحال يدبملا لاق 7

 ١ لب اهدجاال هوبا: لافق نين الاس 0 5 ترتحا دق ل داع ة منه

 ٠ حلب لرلاو البق ضفرب ىدبملا لاز امو كا نيتمداخ انوكتل امهكرتا
 |١ لاّمف هراقانم ميلاد نال ١ ىارف هاسلح لا تيذتتلا ىتح هيلع |

 ل

 ا كيع هةعاج هلأ ىلا ةساث 3 بهو || كيع ندمح امهادعإ تيهو دو :

 ينانكلا دمحا نب رييكتلا



 ' 4 ظ

 ةميلظع لزاتمدي ريف مكلزانم كيرأل يمم ضماف اذه لئكك مثو لزانم محل هعم ْ
 ةبعتلا ةردكلا رادلا هذه نم جرخلو اذمب قحان ىتم لوقيف ةميخت الو ||

 هذه مهمه نومعنتيف اببرق نولي يديملا باعأ ناف قفثتال هل لوقيف |

 تاماقم عم مهماقم نع هلاسف نيمدقتملا نيطاصلا رباك ضمب يرب مهضعلو |

 مماجرد واع نم يدهملا باكا نافت أيه لوقةيف اونام نذذلا يدهملا باد ْ

 ىدهلا باعصا نوطيغي م-ما يرب اريثكو اهظع قرص نوقار مهف مثار 0

 هللادنع مملضفو مهتاكم ميظع نم نوري ا ىدهلا احا انك انثيل نولوشو |

 1 ىناعجي نإ يدهملا اوبلطا لوّسو باالاب 0 مهضعلو ىلاعت ْ

 امم ريثك اده لثمو كلذ تدجوزا 8 حرفاو مهسخأةبنارب ضار قاف هب هءاصأ ِ

 دنعام ىلا مودسقلا نا بابحالا ابسأ ايهف نيقداصلا باعصالل ةنللا ىف ىؤر ||

 ها« برق هلا ||
 )0 ارك نإ كعو نودروغ ةدرع ناي ف كادشلا مذه تناكو

 ةيعمجبل موطرألا نيبو ىدبملا نيب نولوح دونج هندوع يدل نودروغ|'

 موال نافدروكةورت نا يهواهداربإ انلمدقت ىتلا اشابيملحردالا دبع ةينما ْ

 ْن وكت من ديد قيض اهقعل 5 نيتتس نم رثك | هشويجو ىدبملا ةجاحن ||

 ىو نيلهالا نمهيلع تاضاقتنالا رثاكتو هلو- نم سانلا ضاضفنا ةجيتذلا ||

 ةتمرب نادوسلا ىلع ءاليتسالا نم هنكمت لبق هتوعد ىلعو هيلع ءاضقلا كالذ ||
 سل 4 1 مويس ا سس ْ

 درضر مأ لهحأ جاتا نب ليك تان 0

 مدّ لجرلا نا ىهو اهعنشاو دناوءلا حبقا نم ةداعزادوسلا ىلاهال

 ةكولممك هيلا ىدبملا اهؤطي ةيده ءاش نم يلا الع ةءالولا هل نم وأ هتطاا |



 ئ ع و

 ارحل ميعنوأين دلا عاتم ديعلل عمتجمالو كلذ قدص 0 الام اهمايآ رخامايالاهذه و

 برثملا نم فعلا ترش ام ردقبت فا ىرشلاكو ناي اس د

 || اومتمتو ملنفلا اوكا نيدلا باعصالا نم اضعب نا يورو قرشا هنم دم[ '
 سح هلا اهحارخا لبق تاق هارد اهنا لالأو اهسار ا لسا

 ] كلل ممجت نا ديرثأهراذنا دمبف كرذلا يدهملا نا هل ليقو هيلع 'ٌجوو بذعو
 ْ هنركذ امذوكلذريغوكل ردع الفملالا باذعلاقذ ةرخالا ميعل عم أيندلا عاتم

 0-0 اودهشتساو اونامنيذلا ناوخالا نع دروو ةءانع هل نمل ةءافك

 مت الو لاب رطخي ال ةييطع امن اومعنب مهنا هللا دنع امل مهنانا قدصو

 ا|روصقو ةرساو ضرخف ةناكاووا دود ميظع ميعل يف ىؤر مهضمب نا أهم
 اذ #ه لوقيف مننا نم هيف تنأ يذلا اذه انل فص هل لاقيف كلذ ريغو ميخو

 || الو فصوب الهناف هدعا الو هفص أنار دق الث نيصلخملا ةدانع هب هلل مرك | ءىث

 ْ ناحل هدي عيمجو هماسم يف لخدن ةنلا بويه نا ير مهضعلو لعل

 || يتلا كا: نكلو عاملا ةذلب هبشا ةذل اهل دجيف شّلا ت» نم جرخي ىذلا

 || هدسج عيمجي اهب ذتليو لاب رطخل ال ةفعاضم افاعضأ ذلأو ىلحأ ةنلا يف

 || نومشق ءاوحلا يف نيشع نهو اهنذل فصوت ال تاهنن ةنلا ءاسنل عمسلو

 || نفَشو نمجاوزأ نرزيو نرطيو ضرالا هجو ىلع نيشميف ةنْلا ضرأ ىلع
 كيشتسا ناف مذ نالبمو داهملا ىف ممم

 | ناو هممت راذملا هب. نيضمو يدخل

 || 8 حرإلا نم بيطي وأ توي نا ىلا هنضرعب هعم ندمق دبشتسا و حرج
 ْ ةريثك روصقو ميظع ميعل يف ىرب ىلالشلا ةعقو ءادهش نم ب بامصالا ضعبو

 ْ اده ممعتتو ميركلا لوالد مازن دق م ا ءامحألاناوخالا ل 7 1

 1 نيقداصلا ىدهملا باص ناف قوش ا لوقيف اني انلزانم نياف مظ م ءلا ميعنلا

 نادوسلا 68 ٠١



 4 و

 0021 2 ايف ىدهلا هلردأت اف يدهللبو ةلوبرو هللاب تامتساف

 رازالا موق روكذملا نا 6 * صان رازالا ن 9 ىلععل هنأ مقأ يي 0 هلرتي

 كلذ ريغو بادكالا عمر اسف لاما تربل همفدق لقوا مارد ةتحس و

 0 وللا كانيذ ةرخآلا لبق اهندلا ف سلخ اديعسلا نا يبايحأايف

 هيا عم يدهملاو تءاق دق ةمايقلا نا ىؤر دّقف ايندلا ماطح لهأ يطعيو

 ناوخالا دحاو ةمشم الو لوه َةنُؤ 0 الو باسح الب ةنطا اولذد ءايقصالا

 ااذاضو 00 سيخ هتلق نم 0 مل ها هللاو للملا نم ليلق ةدنع

 طا لخدف ةءاس فصن دعن صلخ ىتح لوهحلا ةدش نم م ىكسو حيصل

 بسح ىلع دحاو دعب دحا ونوصلختاو راد رخآلا لعتلا زال لاوهالاو

 د

3 

 دعب مهضعلو ةعاس ىلإ لصيف صلخت مهضعبف ايندلا نم مد ا مافص

 لد 3 رابلا فصلو راهتلا فصن باعصالا رخلا سلخ نا ىلا تاعاس تالث

 يذلا أذ نف م 1 ك1 ىف ةتسنيسر الاوحم ةعاسلا ف وماع ةئامسمخ مويلا

 يف ىه ةليلق مايا ىف ةلياق ةعتم ببسل هلثم هسفنا يضريف لوه لا اذه قيطب

 هيف فش 'يذلا بركتلاو ديدشلا لوهلا اذه كلذ ببسب ثريف مدعلا مكح

 كعل ١ صاخ ىذلا خالاكلذ درحتف د رثك ا وأ كدس نيميرالا وح اناشطع 35

 ّ أف مادام اهاج الو اليل الام أس دلا ف باطال نا 0 ةعاس تي

 برفقو ثعي لاي انهؤم نأك نم م نأ ناوخالا 0 28 ال 2 عل 1 هللا نقدا

 تاهلاصلا اولمعو اونمأ ءأ نذلا هعفرو أهرضو اه رطخ ةركك'وأ ماسحو 0

 موسو هللا لع اماوهو أىدلا مؤ ماوخ 0 مادلا معلا مهكلمو مزوف ميظعو

 تازيخلا مئادبز وو تاجردلا لي زج لانيلهللد رجتيلفةلبوطلا ةرسكلا نم هبقعلام

 تضرقتلا دق اهلافاهعاتمو ارندلا بلطي الوايح مادام ةرخآلا ءانبأ نم رصيلو

 نو



 كنس

 نم ىولعا ام و لاق راصنالا نعم هدنع يغش نأ 0 د ردحتلا 1 مانغلا ةيفيك ف ا ١

 ةرامحو ةمآ وهو ةمينغلا نم يدنعام جارخا للع تمزع ةركاذملا ردح ' ا

 ضعل ه را لاتملا تدبل اهءفدو اهدا رخاب يف رعدملو لاق ما ردلا نم ليلقو ْ ا

 نمو اهريغ كل مداخال ىتلا ةدحاولا ةمالا هذه جرخم فيك كلاب هاوخا || '

 ناوددحاولا ةراجلا هده تح رخل نا بكرت ءيث ىاوابج راد كمدخم 0

 دابجال ىدبملا عم هيلع رفاست الج عيملاب يرتثن نأ دبال رفسا مامالا ماقأ| ا
 جارخا كرت ىلع تمزعو كلذد ناوخالا نم ىنركاذ نم تعواطف لاقأ|

 ةدلخلل نأ لسو هيلع هللا ىلص ىلا تيأرف لاق لاملا تيبل تاروكذلا |

 نكيلف يدملا ةركاذم يتتاف امل هسفن يف روكذلا| لاَقف هركاذب للا دبعإ| ١
 لاق هللا دبع ةنيلخال سم و هيلع هللا لص ىنلا ةركاذم ر وطل لو عا رسال ظ ٍ

 مل و هيلع هللا ص ينلا تءمسيا الا تمتدق ة رك اذما تدحو ترضح الفا ُ

 يذلا ىدهملا ل نعوم مسنأ ل ء قا هل هفارف دنع هللا دبع ةفيلخال لوق شا

 ةفيلخلل تن م لاق هللا ديعةفيلخلل همالك ىنعم اًذههلعفا هلك ىدهملا هب ك ا 7

 اضعب هم تددحوف 00 ءلع هللا ىلح ي :أ1 ةرك ادم هلم عمساال هللا د ع ْ ا

 نم ىتلا ةمآلا يأ مداملا ن 1 يل لاقو ةالصلا عطقفهمم نولصي هيمزالم نما ْ ١

 ةفيلخلا ىل لاقو لاق انتالنص !نيلط دسمأ لالا تيبل م. كلئابتا مدعف ةينلا ١ ١
 اودرح لاف هنا ىدؤلا لورق كدمس ا مئانفلا مدرب ل ءى 5 يال هللا دبع 1

 تيلهدأ ليلقلا اذه لاّمف ريس ءيش الا ىدنعامهل تامف لاق درت ل كل انف ١

 متانغلا نم اودرت مل نيذلا نم 0 وردك اذه لئفوادعاو اشرقولو لاما ١١

 ىح هقرغتف نيقداصلا هءاحصأ و ىدهملا قول نم مهمنك حيسام مذ 0



 فلا

 31 مي رأ 6 رلا هللا مسن 3

 عم دلو دق امد د لع مالسلاو ةالصلاو , 6 ىلاولا هلل دبجلا

 اهريغوم انخلا ف تدروييا تاعقا ولا نم نيفشبلا رك تا( (دعلو ) : ميلستلا

 تيكح رضيبالاب اهررضو مئانغلا ةينيك ىفتادراولاتدرو نأ دعبف راصتخاب

 باطإ ل دو هيلعهللا لص ينلا ناكو تاومسلاق وذ تلصح ةرضح ناوخالل

 تاقالعلا نم نوصلاخلا داهزلا ءايفصالا الا للا كلذ يلا لصي الف باالا

8 

7 
3 

0 

: 
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 دوعصلا اوميطل لف ملف مهاقالع ل اال ناو>الا نم ضعن ام لطعتو ةبومدلا

 قيقرلا نم ةبويندلا هتاقالع ببسي مطقنا نم كاذب تملعأف مبتاقالعنم اهبل
 تلصح مو ةروكدملا ةرضألا يلا دعو كلذ نع هلل درحتف لاومالاو

 هدنع ىنسلجحو نيبرتملا نم عمج هعمو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دعق ةرضح

 ينل 0 رايح ةسش 4ك 0 ال ا دوع ائنم زرغلو ىو راهف

 ةرحش رسل هده دلو هيلع هللا نصلوةورل امتاز ىو اهلع موق

 ان قلزدو موق أملع دعمصيف الع دعصيلف ةقادص هل نم لكف ةقادصلا

 ا 1: راثل نم اهتوناباولانيل ابلغ دومصلا لع نورد الق نورخا
 دنع امل بلطلاو نامعالا ىف قدصلاب الا دحأ هلانب الو ةرحلا بيصن وه

 نع اودرجتف ةيويدلا تاقالعلا تبس كلذ نع لطمل نم تملعأف نما

 باعصالا بلطو رخآ تقو ىف ةقادصلا ةرجش ًاضِيأ تلصخ مو مهلطعام
 مئانغلا اولكأ نيذلا الا باحصالا اهدمصف اهقوذ تاريملا لسينل دوعصلاب

 مهتلزي اهقوف اودعصيل اهم اوتلعتب نأ اودارأ الكف اذمس مهيلعتالتماف

5 

 تارك اذملا رضح لو مدنع نيذلا نا وخالا نم ضعبو اهملع ىذلا خمسا ظ

 | ناوخالل ا: ركاذم تاون لع افساتم هايؤر لبق روكذملاناكو ةيؤر هل تلصح |
 ك0

- 



 ل ْ

 | ىنازومزتو نارقلا خسنب ثيدملابو نارقلاب خس نآرقلا نوك ىف فالملا

 ْ هللا لآسنف م ماقام اولوقت ىتح ىتنومتمهلا امل يت ردع نيقدصم: م دو

 ] يجد ل اوبوتف لفاكلا ناميالا ىلع تاب كاب مكيلعو 00 نع نا ىلامتا|

 ْ نع مكهوجو وفرصاو هند ءانهاو هلا ١ هلأ جبم اوكلساو تاحالا ام ١

 || تالاؤسلا ةرثكو ايندلا لطب ىتولنشنالو لامتملا داوالاولّمأو اناا ١

 ظ اوضرعت الو لابقالا عم قدما يلا 00 اوعفراو اهاضتةم نع ةجراملا ْ

 لكلو لاح مانقمو تقو لكتلف نيمدقتملا .نرع مكمولعو مكصوصنب يل 1
 هلامو مم لا هللا عم قدص نم نا م م أع 1 لاخر اواو نإ ا

 ْ انيذا نود ايش لعشب الف هلام نع الضف هسفن مكح نع جرخ هتءبإ درحمف ||

 || هللاةنامأ هدب تحن وهو هلام يلا ةبسنلاب امو هسفن ةصاخ اذه انتروشمو

 || ةماقا ريغ ىف قافنالا هيف هل حصي الف انل هكلم راصو لل هلذب ثيح كوسرو |!

 مالسلاو مّدلع اك تاهابملا ىف فارسسالاو فرصلا اصوصخ نردلا ||

 (قحام) ظ
 || ناو رارشثالاو تاريخلا ناو راكذتلاو ظعاوملا هذه دعب ىابحأ هنأو

 أ( نم فصيو هريشو دتببو ظمح مل نش ةمايقلا موب برقو ةمالد نر
 ١١ ناف هرب 200 هذب م ع هل نع رضيلف ءارصالا نم لاوءالاو مانغلا

 ظ مئانغ يف اثدنع بائالل ريكذتلا لصح ال هنا م هلع م هسفن ودع لهاجلا :

 || بغريو ايندلا بطع نم صيو مئانغلا نم درإ ا 3 ضيالا ||

 داشرالل انراما نوكل ةرامإ هل ريضت ال هدحو هللا لع لكوت و نيا دعا
 أ| فيكف ايمو اكلاه ىعادلا ناك اذاو ىالملا راد نم جورحلاو هللا دنع امل 3
 ْ مالسلاو هسفن حلصي ال اتيم ىلوث الف عابتالل ةمالسلا |



 ك

 لهأ و هياأ ررض هب لبزي كلذ نم ءىش هل نوكي نا ىمتف ظ ريضنلاو ةظررف

 كينيعندمت ال يلظملا نارقلاو ىناثلا ن ًاعبس كاندت ا دقلو ىلاعت هللا لاف هتيد

 سو هيلع هللا للص هنا مفشنالا م نزح ل م احاوزا هن انعتم ام ىلا

 راصن الا فاعضو ينبت 2 لها ن ا ىطع نك اسملاو ندهأ للا يرب

 دوو كيلابدلا نم م لسو هيلع هللا يلص هللا لوسر داو>ام اوفرعي مل يذلا

 يف لعف دقو مهل يلوأ هنافمكسإلا نم هريغو هاطعأاممنيدهاج لا ىلع ةحلصملا
 مككأ عم كلذ ريغو ةلبوط ةدم هءاحصأو وهل اح هلا عم نوملعت ام ءايفالا

 تببا اهوا اه اويتح بمأ مذ مكلاونأ مادو مكاسوفا 1 مكمحز ىف

 لب اهوذفتت يتح نيدلا ةماقإ يف مكسفنأ ىلع اهوقنتو اهولكأت مو ناملا
 لورا ا لاخاو ىعم م كلا اورظناف اهريغنوءلطتو امورخؤت

 لوس رنوملسم مهياع هللاناوضر ةءاحصلا نا لوقأ نخل ]و هكعم 2 هلع هللا

 هناو اليصفت ىجولل نييملا هنا نوءلعلو رو اف 5 هيلع هللا يلص هللا

 0 هب ىلا لع ينومتعياب ملأو 00 الاف معلا نم هدنع

 مكل ىلوأو نيمأ حصان مكل ىناو ب ملسو هيلع هللا ليص هنأ لوسر

 دعب ايف لمفأ نا ديرأ اذام نوملت امو مكن أش حالصييردأو مكسفنأ نم
 ةمينغلا ىفأ مكرئارس هيلع توطنا ام هللا ةملعي ام نوملمت الو ةميننلا ىف

 رك لووك 0 اذهو اهفهلمفأ ام نودلد و م قاتلا

 رد نه. تامح اهف ىنون ان 0 منك نا 0 د دل بييحلاب

 تدجو اف ابشر فن يف باكصالا بلطا ةلبوط ةدم ةدقار متانغلا هذدهو قلألا

 0اللا ىلص ينل ١ نع اهذ يل درو هنا عم م اهنمسقو اهرمأب موب ةمهاذ

 مل لا لهأ نم 1 5 نا لوملعتو نيو 0 نال ثيل صخن امذو متع مف

 سووووسوموس سوي يوري
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 كي

 .باتك ينكلذ ذعنم نودلعل م 1 هند , لهاك ىد , لهأو ل و هيلع هللا لص هللا

 أ نو.قنتو ىباحصأ يف ىتوذؤت 358 و حو 11 هللا ص هللا ل 4ةسس و هلل

 || قح مكل سل م 8 نأ عم مك ل نك ا نولطتو مك 00

 : أ تل ءافا 0 0 همسْنَع هنوك ههح ند مط ضيا نا ف مكل بيصل الو:

 || ناك امتاو ةصاخ لاملا تيبل "ىف هلك هلاف لاتق ريغ تحتف اوك انيلع ه

 أ| فرملاهلا ةبسنلاب امأو طقف ناسحالاو لضفتلا باب نم هنم مكل اناطعأ
9 
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 0 م رس هاو روب رو و1111 5 ١

 :٠ 1 1 ع 0

 ١ بد لا

 0 3 > ادع سد وتيوج-

 كو هك تاو هك 24 03-380057 هع نم

 تت ةضيعفب تينا انيح كذب 89

 1 أمد_عوا 0 ىلكدا و يف زا نع زحملا دعب الا قحخ هيف مكل سلف

 ١ 100 ةدمع لدحو راكنالاو دو بدكتلا ا 0 ةرابط

 لع م كضعلهب هللا لصف امىىلا نملاو ف ومالا رو تح ريثك لاو ليلقلا ف للاعت هللا

 0 م انك ند » لئاق نم لح لاق ةرآةيسقأ ءاف قزرلا ىف ضعل

 قيس ع اضقورف ةيآلاع ! امن .للا ةودحا ف م . ثدعم
 1 ناحل .ىسدعلا رانا ف 6م

 ْ متاقولا نوماعلو يتبدبع لوذدصم مكنا نر ةندهملا لع ينوءتعاب مكن

 ْ 0 هلعف م داهللا ف ملسو هب هيلع هما هللا ل لوسر نمر تاصح يف : ||

 ْ نينح نم هدنغ ام ةرثك الوم خأ نيت فن ولف سو هيلع أ ١

 هنعص رع 1 .اللدب دقفنا مث افخم ال 6و 0 لهأ نعم موق ةفلوملل هاطعاف

 : لص اياطعو فاح 0 0 مه ريغ نيدهاجملا نا 5 ةريكلا الاون ةميلح

 || كللذو ةقاف ىث ال نم ءاطع ىطعل هاب 0 قح ةريثكا ملسو 4 هءلع هللا

 0 لع هللا لص هءاعي الا كاذامو ان 1 مدقت 6 نبدهاجلا دوجو عم هك

 : ىذلا ررغلا نمو أهاس ىرعلاو عوملا ندم ةناحصلا كاوا نعم ئأو امفو

 || .ىن لاومأو شرق لاومأ ىارف نامرلا ذه اند لدا
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 مايسل و لاملا تنن ةرم فرصلا نوبلظتو اه مكان ”|و هللا ىلع م كلادا ْ

 ا تا طا 0 و رتلا نومت ' منا 0 >> هيلا 0

 || ةماقا لجال مكمحز يف فرصلا اوبلطت كلذ ننال و ناءاس دمحأ خيشلاب ||

 هديدشلو ل ف فرصلا ميلط تتيح 0 هر لو 10 ىذلا ندلا :

 فرصلا اوبلطت الثا مكل ناكل لثم هيف 0 و نيدلا ىف ىنومتكراش ولو ||

 نإ زوج ا هج نم مكنا اج تا 3 و تاءاكلا نع زدعلا كعل اللا ينم

 اهادحا لست نيديلاك هيخأ عم نءؤأا نوكي نا ذءنيح بولطملاو نيدللا|

 ثيح يناوعأو ينايلوأ نونمؤلاو ضعب نم مبضعب نينمؤملا ناو يرخالا ||
 اذاف كلذك تك اذاو< ضعب ءايلوأ مهضمب تانمؤلاونونمؤللاو» هللا لو |

 امو طورشلا هذ كفاصتا تس مكن هن ىل و تساف ناعالا قدص

 ةحلطو ريبزلاو ىلعونامعو رمتو هلام ركب وأ قفنأ دف هيف قاغنالا بسح ||

 لوسو عم نيدلا ةرمصنل اوراص دّقف نيدلا ةرصن ىف مهطاومأو مهسفنال ةانف ئ
 مهدالوأو مهلاومأو مهسشأب هودف مها لب 0 مو ك4 ءلع هللا ص هللا ْ

 لص هللا لوسرإ هلوشلا ةئمط نودش مهنا يف يح ىلتعا نم ىضر مهيلهأو ْ

 ى اديش ّنا مكنا 1مل اناف ىبابحأ.ريغلا ن 2 مهحاوراب مسو هيلع هللا

 امف ىع * مكداهتجاو يل م كلا وس نك 9 0 نع قولاقو مك ايد ظ

 هل لسو هيلع هللا ىلسم 7 رد تاك ند نك ا طقف هتلمح |

 مكتباجا ن م يل ددال هنا ترأر امل كلذ عمو مكر ومأو مك اا لماك يف ||

 اونمك ااضق لصفلو اوما مكي وح ءاضقو مكتسالظ درا ” تاعج متبلط اهف ْ

 ضنرعللا قوت ملضفوىناوغأو ىباول متكرت ضعبلا مكضعل نم عيمجاو ِْ

 لوسر باهتاك ىباعصأ نا م كهلب دقو مف ف ود ذؤاوىل مور '

0 



 ٍ ف

 ١ فىهيل تاروثتلا باتك نع هلق انه هتشن روشنع أهلك أملع باجاف ايمو

 أ ةرضح ةووصرودنملا دمبو ةتيملا 0١ هو ىدبالةراس لاس
 || مهعطقت ام باذعلا نم مهيصيس مئاننلا نوت نيذلا ناو سانلا اهف ظيأ
 ملسو هيلع هللا لص يننلا ىلع ةدوضوم رابخالا هذه لكو هتبحص نعأ[

 4 ميحرلا نمجرلا هللا مس 0

 نمدنا ميلستلا عم هلاو دم انديس ىلع ةالصلاو مركسلا يلاولا لل دخل ظ

 هنا وبو هلا سعأ ةفاكل هم امالعإ هللا ديع َُ يدهملا دم هللا 'لوسر ةفيلخ 1

 راملاو ءايعلاو ءاهتفلاو ءارفلا ةلج عم راطقالاو تاهجلا رئاس ىف لمع ميمو ا
 نيلماعلا عيمج هللا عتم راصنالاو نيرجابملا هعابتأو هبابحأ اص وصخ راجتلاو ||

 1 ىبابخأ اوملعا دعب امأ.نيما مهلا رارتلا رادىف يركتلا ههجويما رظنلاب اما[

 دقوياو راصنالاو ىمالا ىلوأ رلطني ني رظانلا رابخالا ءايقصالا نما

 ةدانلتمو كلايلا اعاذ متثجو نيدلا ةماقال هلو رو هللا ةبالوب ميلع تبلو
 | انديس جن ىلعو نيفلاسلا نيدتهملا نم فاس نمراثا اوفقا مكيلا هتلمح ام 1

 ْ ةسءاقاب 8 اياو هللا انفاكي ملو نياسرملاو ءايبنالا متاخ لسو هيلع هللا يلص دمحم | 1

 || ايدلا بالط ىلا ءاغصألا انفرع نم سيلو نومضم وه امف يعسلا وايدلا|

 ْ مآ يف كلذ لكسف أه ريب لن عاصم ف مش خو الم امي مه ْق 5 3

 | نبدا موق ىف ةنواعملا اعيمج مكنم اندصق امناو موتخمو بوتكم باتكلا ١

 || نم ترصو يريغ هن ماق ول نا تددولو مكنم دحاوك كلذ ىف ىلاو ميوقتلا 3

 0 مكمل دقو ندلا ةماقاب لمح نم هللا ةدارا الا ناك اف هناوعا ةلج

 أ ناعم امنمميياتصأ ةدعابمو ايندلا نع مهضاسسعا نم مكنلب ام لسرلاو ءايبنالا || '
 اماود يناو ةيلا ةقمح نم هدنع نوهأ امناو ءىش ال هللا دنعو ةياف 0 اسدلا 1

 ا 7 يه



 نيطايشلاهخو يف ةشيعملابا وأو غادروا مز ىذلا يدبمال اهوكرتو

 عادخلا وركملايف ميل قوشو م بذك | هناللب يدهملا هنوكلال مهمهاو |

 م بيدأ لع نب. (50!ن ده ارقأ تناىلا دلل تاكنلا نءو

 قاف دق ىدملا 1 نيطايشلا نوكي ل دب الف ربخلا اده حص نا ىل لاف

 هحاج ىلع هنو دس مهلعج اع ام سانلا ةءاوغ يلوت وسالبالا م أمم ىف مهيلع

 ايس ا ل ع

 يو ل ل ل

 ظ
 ظ

 اهوملس ا 0 اومخا ل 0 كا

 تح ىلا داللا لك ىف ءامالا نم اريثك ىدهملا تدتناف لاما تدب لا

 ااا لاو سدجتلا اواصاونو سانلا ىدنأ يف هيلع نورثمن ام اوعمجيل هل

 صمذتف مئانملا نم ءايشأ هدنع تناك نم اوملعيل سانلا لاح نع ةيرسلا

 ىةديدع تاروشنم رادصاب مهرطاوخ بيطي دخاف ةلاخلا هذه نمسانلا

 ليثم هل دهمل ماع رولا كلت يف ىلاغتو مئانغلا ءافخا مذ

 لاملا تب ىفامو ةدددش ةيلام راكع ف تل دكتقو يدهلا ناكدقو

 | 1١ ايمللالا تنل نم نواواننم اوناك نيذلا هنراقأ تاتفنو هناتفل ينكيال

 ريثك هيلا بتكف الاير نوسمخ اهلقاو لاير ةبامسج محابن ص ىلعأ تناكذا

 براقأ صخ هناو لاما تدد نيمأ نابلس دمحاب نوضرمي ءارصالاو داوتلا نم

 هللا هذمل كرا ىثياعتلا هللادبعناكو مهريغ نود ةرفاولا اياطملاب يدهلا

 كلعملا هن ,راقأ عنمو ىدهملا براقاب ءاطعلا يفهن واسل الناك لا لاتد نوما نال

 ظ 0 تل لدغ هنأو 3 هنأ هيف لك د ا بتكف



 فضل

 للا ىف خالا ىلا هللا دبع نب يدبملا دمت هللا ىلا رمتنملا دبعلا نف دس
 كلذ انتيناك م كل ضرمع ىذلا هلوسرو هللا نم ةفالخلا ىمأ نا نيدلا رف[
 لبق نم افئاه ثتءعمس تنك اذا كناو كلذ يندم كاني انتأت امل كا انلق ! ا ْ

 لكون نع ةفيلخ د أ لك ج لا نا وهف ضرالا ىف ةقيلخ كانلسسالا 0
 ضراالا ىف فئالخ م انلمج مأ »ىلاعت هللا لاق قباسلا نرلا نع ةفيلخ ن رق

 ضرالا ىف فئالخ مكلمج ىذلا وهد يلاعت لاقو «نول.هت فيكرظننل مهدعب نم
 ىف ةفيلخ كانلمُخ هلوق امأو ةريثك تا الا هذه راظنو «هراكهلف ربك

 || يف دوجولا درج ةفالخلا نا تفرعنأ دعبف قملاب سانلا نيب مكحاف ضرالا أ(

 ىص هلوق وه قملاب سانلا نيب مكحتل هلوقونيشاسلا اهلها توم دعب ضرالا |!

 هتبب لهأ ىلع عار لجرلاف هتيعر نع لوثسم عار لكو عار 0 ملسو هيلع 1 ا
 نوكيو دابملابر ىلا مهلدبو داسفلا مهنع ليزيا قاان مهني مكحي هدالوأو ||

 ةرق انتيرذو انجاوزا نم انل به انير»ىلاعت !6 مهام امإ نوكيف داهريخ مه
 مهوباونوٌقتملامهةيرذلاو جاوزالانم نيعالا ل انلعجاو نيعا

 هركذ فال 0 ىف قبس 6 قا مايّقلاو هتعاطو هللا ىو : يمد ماما| ١

 لاد هللا دبع قا رهق هنن ديع ةفيلخ كن 1 تيقن اذا ةيوبنلا ةيؤرلا امأو |

 اماو كترذ رذو كلهأ لع ةفيلختناو كلذ 1 انتفيلخ وهو هللاىلاق واخاا عي

 هتفيلخ تنأو نامزلا رثآ شالا لد لوا هنالىدهلا وهن 0 دبع ا

 مالسلاو أنم هنأيب تيلطو كيلع لكشأم ناي اذهن كترذو كتم . لهأعأ|
| 

 ؟س.و ةئس لاوش 3

 هيلع ضيفف ىدملا 0 مدق نيباتكلا ىلع ةنالألا ىعدم عالطا دعنو ظ

 تالبعزملا هده لام ءاعدا ٠ نع ع لدانلا مجحأو تاك يح هنحسو 2 ظ
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 اهيكحتو ةفالحلاب سانال ترهاظت دق كنأ نايعلا لهأ نم ضعنو ن.ددرتملاو
 سحاالا |دو لعجو ةمالل ةمحرأ ز را هللا نأ رع ع هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 ذأ هلل ىل لاو رفاك الا هركنالا ء تذل ءلع امقوتمو ا اطونم

 فيح لك كنع ليزي لا اده كباوج ىلع هللا وجرتف فيس الب أبدت تب 0

 يلاعُت هللا هيلث نادنال هناعا ببسن هللا دنعام رث ؤملا نمؤملا نأ ىدبح نك

 بستحاو ىضرو ربص ايميَم ناعالا نم هاعداام ناكناف هناعا قدص لع

 سانلا ا 2 لاعل هللا لاقة ردا 5 لا نأث يح هللا لع 0 رج

 هللا نماسيلف مولبق نم نبذل انتف دّماو نونتفبال مهو انما اولوش نا اوكرتي نا
 ف هنولطملا ةللأ ءاعداب انتداك كنا ثيحو «نيبذاكلا نملعيلو اوذدص نيذلا

 ىبأ ةفءاخ ردو هيلع هللا لص ينلا هلعح ىذلا هللا ليع لع ض سعاف ناعالا

 قبدصتلا كلدب 1 هند ملا ا : لوا هيسر' ىلع ةيلجلاو قبدصلا ركب

 نا مالسلا هيلع 0 نم ريسخ ا دقو هنرزا وع نيدلا هللا رظأ نا يلا

 لعجو يدمملا ريظأ ىذلا هلل دا نول وش سدقملا تدد يف اوعمتجا ءايلوالا

 ا ناك نولو لوهتد 0 نيطابشلا عامجا دحو و هريزو هللا دبع

 نا الولو انشيع انيلع مطقو ىدبملا ىتف بذكلاو عادملاو ركملاو شغلاب

 ل نالاف الوخد ةيديملا ف دع انكل هريغ ةفيلخلا ناكو هل ريزو هللا دبع

 هب كح اهف ضرتو ربصلو حصن اةدص ناك ناف انيلا كلوصو لبق هيلع

 نيبرملا اشاعصأ نم نوكتو ىضرلاو وفملاب ىنيقالت كلذ دعب مث كيلع

 « ىناثلا د ؛ث١١ ةنس لاوش ؟ مالسلاو

 ميلستلا عم هلاو دمحم انديس ىلع ةالصلاو ميركلا ىلاولا لل دما



 0ك

20 

 ف

 عامجالاو تارضملا ناب اهيلحتنم عنقيو قيدصتلا
 ظ ملسو هيلع هللا لص ىننلاب

 م ةبالولا متاخ هناو هنامز يف فشكالو ةيالوال هناو ةتلاءرت نورك
 ١ دقو نيءمججا مويلع همالسو هللا تاولص ءاسالا متاخ محو هيلع هللا ىلبص هلأ 1

 || مهراك ذاو ممتاعامتجا لطإاو دوبملا ءاطعا نم مهعنمو قرطلا باب هرآ ردع

 || ىفةقلطملا هطاسلاب درفتيل الا كلذ امو ار هب لكن مهم كلذ لمف نمو

 ْ ةيسايسلاو هيفدلا : ومالا

 ١ نر وبشلا اشم دالوأ وا نم مالغ ىذا 1 هنملا ع خيشلا لتعم دعلو

 أ | ىشداعتلا 35 دبع ةفيلحلا ةفيلخ هنان هربخأ ملسو يع وس ىنلا نإ

 ْ سانلا نيب مكحاف ضرالا يف ةفيلخ كانلعج انا.هل لوقب افتاه ع.س هناو

 نطاب ىف وهىشاعتلا هل ديعةفيلألا نأ | هيف نيباطخم ىدبملا هاحاف ,لدعلا

 || سدقلا تيب يف نيممتحم ءايلوالا ير مالسلا هيلعرضحلا نأ هيفو ىديملا سمالا
 || نيطايشلا نأو هل ىثدامتلا هللا دنع ةرازوو.يدبلا روبط نورد1

 أ| ولو رملغ ىدملا 31 انل ىشيغال نآلاو عادخلاو ركملاب شيل انك نولوش

 أ| ىناثلا باتكلا ينو الوخد ةءدهملا ىف اندجول هللا دبع ريغل ةفالخلاب ريشأ

 || نع القن نيباتككلا ءاجام ةروص ىهاهو ةفالخلا يعدم هار امل تالبوات 1

 6 ميحرلا نمحرلا هللا مسل و: » لوألا

 دحر ميلستلا عم هلاو دم انديسس لغة واسلاو 3 ركلا ىلاولا هلل دجلا

 نسح نبدلا رخ هبيبح ىل مع نب قد( فار علا نك دع :.دلا كت ةسح نا هللا دع ٠ يملا كر هللا 1| ل ل 1

 بيه نمو قيفش نمؤوم لك بولا كلذو هانمبفو هأن ولثو كياوج انما 0 1

 نيدراولا_ن م اراركتو ارارص كنع انالب دقو قيفرلا ندسحاو ىلعالا الملا ل



 دل
 لاقل رع الل ةرمد نع يموتسإ || ديسلا ضاسمعا نا لصاحلاو

 يدهملل ءادلا ءادعاينرغلا نادوسلا كلاممن ممثريغو ( (همرقا )و ( ياداو )

 0 از جانل م ءايقوشب ودهمال مهورحرأ ذ ديف :ايسودل 20

 11 رسام ايما نا 0 يبرغلا نادوسلا كلامت رك ذ ىلعو

 يلص ىننلا نا هيف لاق اباتك يدهماهل بتك هيدوف دم نب نام همسا( هتالف)

 د1 قةلم رشح هناو هئارزو نم اريزو نوكي هناب هرش لسو هيلع هلا
 ءايبنالا ميج اهؤ ةرضحىف هعم ار ضاح ناك هنا هيف لاق لب وط باتكم هناجاف

 يدهملا ةعاطبم سعأ مس وهيلع هللا لصىنلا ناو نيبردملا ةكتالملاو نيل سرلاو

 كارا فداع ةنكلو الا اذه يدها ريف ىررتلاناووسلا فهتوعدرشنو

 هله كرتب هتمزلا ىبرثلا نادوسلا كولم لكو ىسونسلا ديسلا نم ةفينع

 اهحاص توم ! هن لصلا نا دععل ل ربتلاو ةوعدلا

 29 كك

 مس
 ليطابالا نم هب ءاجال مهب دصتو هل سانلا دايقتاو ىدبملا حاجنل نك

 تددو هتلاكأش لع نيذلاو اقصر نم ريك ك.دع "يس ف تالليع ندلو

 حال صلاباروهشم ناك نم نم مهم نالةصرفلا ل م ممافام لع مدنلا ةمالع مويلع

 هعاسا ددعو ديلا ةروشس 1 وبرام عابنالا نعم هلو>و

 هسول>اودبشو ” ةلاقمؤار مهنأ هل نوبتكي خباشملا ن م ةعاج 0

 ىلص هنا كلذ لع نوددزيو ميت تل هيلع 0 يي“ ا 2 ىلع

 اي ف مهو دالب لع ممالو وأ دو دك مك لا 0 مسو هيلع هللا

 مدعو بردكتلاب ىواعدلا هذ_ه لك لباش وه ناكف هفالألا بدانم نم



 *« ماو

 أ انهىباوج كلب اذافدعب ةءادملا هل ىلاعت هللا دارأ نم الا ةرخآلا لبق ايندلا
 (| يجر ه مالسلاو انيلا رجامت وأ ١ اهتاهجو ر عم يلا كتاهدب ين دهاجت نأ اها

 ا اهكدنإ ع

 || ملامو ىسو:سلاديسلا هب بواجي ام ىلع فوقولل نيقوشتم سانلا ناكو ٠

 || نع ىدبملا كسمأو لوسرلا نم هال ا .انلا لوادت كلذ نمايق نا
 ظ تادف ريثما 0 ما قح يم وتدل ناش يف مالكلا

 ١ اهاَسا ءاشنا هناوهكضوفم اها نامء ةفالخ نابهربخا يدبملا نا لاقو موب

 || ةقالؤلا ءاطعإ ةمدقلا هدب. ديصق ناو ) ضاهاطعأ ءاش ناو ساو
 ْ لام نم هل ىاا رم ندلا خيشل هبقل ىذلا نامع هفال 1 بوهعل ةيخال

 || ضعبا' هذختا اعرو هتبغمنماب الام مهعينشت نم ىقال كلذ لعف نا هنا ةماعلا

 : هللا لوس 1 هلرفو هنذك راهظال ةحجو ىدملا لاوقا ءاردزالل ةلعلرذ

 انعم رضحم كتيناروت نا ىسوتسلا هباطخ يف لاق ثيح لس و هيلع هللا يلص

 ةريثك تارضح ىف |

 لئابح ىف عقب يسونسلا ناب مز يدهملا ناك دقو
 || ىف طقسو هيذك

 ند هداتعا 8 هع قف هموحلا لع ردا كعل و هنظ باكن هردغ ةأوهع

 نءهةنع عاشىنلا دعل هتعااتم نع بعرو هنوعد ن ٠.6 ض سعا ند لك ريفكت

 زوشنملا اذه هئمصا 2 ه أب ب نعال هيلع ءانعلا

 هللا بص هللا لوسر نا لاق هنا يدبملا نع ةرتاوتم ريغ لاوقأ دجوتو

 درطهباو بوعد فيس التَق توميس ىد موئسلا ديسلا نأ ه رع لس و هيلع

 ةوزءم لاوقالا هد_هو ةيديملا ة هوعد نع را ا ةنوبتلا ةرضطا ند

 هبخال وأ هبال ةموءزملا ةفالألا ديهت يلا اب يعرب هلال ىتداعتلا هللا دبع ىلا
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 ١ َ  . 0هياغ هللا د 0 0 00 0 0 0

 نام ىسرك فقواو رمت ىسرك ىلع مدحأو قبدصلا ركب يبأ يدرك ىلع
 || دحأ سلجاو لوط وأ برق مان ىلا يسوئسلانب ال ىمركلا اذه لاقو

 رع تتار كازالو نيعجأ مهيلع 1 ناؤسر ىلع يسرك ىلع يباهأ

 || هللا ص هللال وسر ءافلخ ءافاخ مه نيذلا ىباحأ عم تأ رضا ضعن يف انعم

 لع اهملعي ال ةعاسلا مق ةيدهلا نا كيلع نال ناك ناو ملعاو مو هيلع[

 هللا الا ةقيقللا ا ١ تبدك لاق دم هناف | ساردا ن دنحأ دي بلاك نومدحملا هني

 ْ اموفرعب ال ةهج نم يلا للا لهأ خسف نم ةخسن ةرشع عيرأ يدهألا يف

 || كلذ ريغ ىلا هريسافت ضعب ين نبدلا يحي لاق كلذكو اهنوركنب لاح ىلعو
 مهتوقو اهئادعأ ةرثكل يعدن ال ةيدهلاناو ايس الونيْمَمحْلا لبواقأ نم 0

 نه اهنا الولف ةلئلاو فعضلا دا مه مزيل نيد |نأ ترهظامل اهنا

 ء مهو انفعضو مهتوق ةدش نم ادحاو اموب ايندلا ىف انثكم امل يباع 0 0
 انصأ دقو ةييملاب مهدسو بعرلا مهبواق ىف هلا يتلاف بناج لك نم ان
 أ لبح قصل ( ريدق)هل لاق برغلا لج ىلا ةرجهلاب د هيلع هللا ىلد ى هلا

 رانلاب مدراس لرحأو هللا م 5 ائيلا مهو رد هسام هل لاش 7

 هللا ىلص معأ كفو يدب رك 1 نعم ةوامشل ةمالع ماعلاو صأ الا ك كاذ ىرب

 ركن انم لوط ارارتمو اناث اهرركو رذاكيتددبم ف كف نم نا مسو هيلع

 يبدع قدص ةفافنلا هل هللا دارا ند رفا ىلصعا ىباف ىنفلاخ نمو ئب دهم 0

 يف هللا هلذخيف يبدهمي ناعالا نع هدصن اهشو اكوكش هل هللا لعج ال نمو ]
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 0 ا ميحرلا نمحررلا هللا 6 و

 | نف دميوميلستلا عمهلاو دمحان ديس ىلع ةالصلاو م ركلا ىلاولا هلل دجلا

 || يدبملا دم ةفيلحلا هللا ىف هبيبحىلا هللادبعنب يدمملا دم هيلا ريقفلا هيردبع

 أ دابعلا قوما دّشرملا ىنلا ةند لع تقا ملا ايلاف سول لا

 || ةماقال كرظتنت ناوعالا نم انعم نمو يببح اي انك دق بيرقتلا ماقم ىلا

 || كتمامتساب انممس امل كانيناك دقو ليلذلا دبعلل ةيدبملا لوصح لبق نيدلا

 || كيلا رين ناب نيدلا ءايحال كبهاتو ةيوبنلا ةنسلا ىلع هللا يلا كتامدو
 !| ترك اذ ىنا ىحكبلا اطوصو مدع نظأو ةبناكلا انيلا در " لف كمم عمتجلو

 كلذ اوباف نينيعملاءارصالاو خويش كا نيدلا اها نم هعم تءمت>ا نم عيبج

 || مهديحو' ةلقو مهولق ىف ةأيملاو نطولا بح نكمتو ممدنع نيدلا ناومل
 || نيللا_هلا بر باطام ىلع هتماقاو نيدلاب رارقلا ىلع ءافعضلا ينوعلاب ىت>

 || نيك اسملا لاز الو تاملان من. دل نور امل ةايانم انعلاب نم س وفن تعنقو

 || نوبغري هللادنع امفو نودادز. بوبح لا نم مهناف امي هللا ىف اولا مل نيزذلا

 || لعافلا وه هللاو ريمملادبعلا ىلع هلوسروهللا نم يربكلا ةندهلاتمجه يتح

 ْ نا 1-0 هيلع هللا يل هللا لوسر ىتماف ربدق ء يش * لك ىلع وه ىذألا راتخلا

 |١ هيداعس هللا دارا ا قاصف ربمف 3 غنم برغلاو قرشلا اهب بتاكا

 || دق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لا عم ريكنلا او اوزا و ءايمشالا اب بذكو

 |١ ءافلخلا ة ةرمضم هفيس م ىلع سولملاب 1 رارص ةيدبملاب ىنفلخ

 هلا تملعاو مالسلا هيلع رضحلاو نيبرقملا ةكئاللاو باطقالاو ءايلوالاو

 || مسو هيلع هللايبص هترضح نم يلا رصنلا فيس ناينإ دعب دحا لع رص ١
 || رابخالا انءاب ىتحلاب ىلع انم ثنأو دادز هلوسرو هللا نم ديت لاز الو

 نادوسلا 222
 تكللت هنعأا م



»0( 
 | هنمأ دقو ىدهأأ ىلا ليم اذ ناك ريدملا اذه نا سانلا نم ريثك لوقو

 ' || نوضغ يف هيلع نودروغضبق دقو ن.سملا ءازجلاب هدعوو هدالوأو هلام ىلع
 || اليتق تام لجرلاو هيلا بسن ام ءىث هبدل ققحت مل هنظاو مولع را راصح

 هنع زواجتو هللا همحر موطرخلا طوس موب

 يسونسأ ا نم 0

 ظ ا 00 ىمسو ةنالث ءافلخ يصن يدبملا تاانلق

 || ناوضرلا بئاحس هيلع نافع نب نامءادع نيعمجأ مهنع هللا يضر نيدشارلا ءافلملا

 || يسونسلا نيىديملا دم يشلاةرضح ىلا ةفالخا هذه ءادها ىو ناك هناو

 ةعقاولا داليلا يلاهأ_٠ .:رمقحسا ىهاطلا عماب انأ اتك ثنتك ١م, ٠ةئس قو

 | داهلاو نيدلا ةماقالهرظتني ناك هنأب هربخ يس وتلا *لا ىلا روفراد برع

 ] ِ و هسيلع هللا ىلص ىنلا ناو يربكلا ةيدهملا هتنأ يتح نيملاعلا بر لبيس ىف

 ْ هللا يضر نافع نينامع يسرك يقبأو هل انلخ ىسارك ىلع هبا نم ةنالث سلجا

 | امم ردم كتيار ون نالاقوالجا و االجأع ىسونسلا نبال اذه لاقو هل هنع

 || ةراغلاو هتهج ىف هيومدد مايا ا مودقلا هنم اجرو ةريثك تارضضح يف

 || لاقو يدبملا باتتك أرق لب باطخ ىسونسلا بواجي مل لوسرلا لاق . رسم م ىلع
 || يف هنع هللا ىضر نافع نب نامْع سرف فنأ ىف راث ىذلا رابغلا ةلزنم غلبا مل يقنا

 أ ا ه لع يدنعباوج الو سو هيلع هللا يلد هللا 0 يدحا

 ءا#ا عب نم ةدوقلاب لوسرلا سعأ مث باتكلا
 اضا تاروخنملا احلا نع الش باتكلا ة هروص هدهو |
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 || نأ ىلع لاير فلا نيرشع هيلع ضرععو يرقلا هذه خيش هبوبح نبا هيلع

 4 "1 هج

 "لاء عبات من هيلع ضيقا نع لاو لابملا_ نضيف ريصبلا نا كا

 1ْ و موطرألا ىلا داعو لابو ةناعلرأب ةرامح اما كيو هايم ىدتفاف يندم دلو

 ظ ةيرادمكملا ىلا رذتعا اذاع ملل

 ظ نيوالحاب يركسلا ةعقاو زك ذ
 ْ نير ؛رصللان م امُيَغ أمعى ةامعمو ريصبلا ن 00 1 بتكت اصوات

 ١" لئابق وعدل لسا مهنيشاينو طابضلا سيال سكيه لارنملا ةلمح يف

 1ْ يعوبسالا ق فو بلاموي قه دنع اوءمت>حافىرقلا 0 رول

 تامقرملا اوسبلو مهما اوءلخواوءيابف ةعيابملاب هاو يدبملاباتك ملع التف

 : ظ برا لوبط اون رض م

 | يلا فارصلا وءديل طخلا مكاح هلأ ةابجلا نم ىركسعنادو.سلا ىف ناكو

 07 2و 00 5 را ما 00 نم هميلست

 . 1 00 ير و ريفر م املا نيكس

 ماسج يف سمغني 1س مهح أس ناب الءامن هل : ىركسملا ةثج ُ 0 أوسمغل 0

 ةعاط اهءلخو ىدهملا ةعاط ينا طوخد لك داليلا تنلعأ 3 نمو دولا للك

 ةموكملا

 || نيوالحلا ىلا ردملا صوخش لبق تناك ةمقاولا هذه نا مهضعب لأقو

 | اوناكلوهلاسراىلا ةموكملا دمعت ملابلبق تناكاذا هنال اهدعب تناك 00 ةقيعأأو
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 ل6 و هالو 9 ذم مدئاق يلوو اهيلد تابثلا اوعيطتسل ىلذ ةيماح ا

 ملو ىوضم خيشلا رثا ىنتخا مويلا كلذ ذنمو ةالفلا يف اوةرشو ىلتق مونم

 نم موطرملا ارصاحوريصبلانباوهجرق وبأف حزذا دعب الاربخ ىلعهل فقوي
 ةناكم ىف كلذ : 0[

 ها ميسوم

 اروخلا بطلا نب ديحم عدلا رك د

 الملا ذاتع 1 يشرّقلا خيشلا رك د ني والحلا ىرق في رمت انل مدق

 نوفل ذاتسأ كرا تيطلا هسا لجر نيوالحلا يف ناك نآلا لوقو

 ََش مل د ان ريشبلا نين بيطلا دحأ نييكتلا ذاتي ألا عمتجي نا لبق اذه

 ميل مدامأ ءايف ار رض ريصبلا بيلا ناكو ةدادودلا ميلقال قتال

 فصتنم يف ىفو همانأ يف ةنسح ةريسو ةريبق ةرهش اذا اع ند

 ريعرا نب دمح عدشرأ دالوأ هلو ةفيرشلا ةرسطلا نف رشم ثلاثا نرتلا |
 مايلاب «ىصايريصبلا نبا ىلا لسرأ سكيه لارنلا ةلمح ىدبملا دابأ انو

 سانلا وعدي دخأو سعاالا 'يداب يف مجحاف هتنبا جوز يديم ناكو هتوعدب ْ

 3سهاجلا ىلع ردَش لو ارسأ|

 دلاو وهو هرابج اغا همسا ىروس لجر ىتدم دلو ةاءدم ىف ناكو ئ

 ناك ض سالب ةمحلا ةعئاو موب هلَمَق ربخ انركذ يذلا ةبديملا ىضاق ةرابج دمحا 1

 ةمدملا هده هع ملل اد رانا وعدن ٍ ْ

 دال لس ا نس عيدعا نارا ناذهةرادمك لن ستاالو |

 مدق داكوأ هيلع ضبق نا دمرو ريصبلا نبا اهف يتلا ةيرّملاب طاحاو رخاوبلا
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 | ءاوس ءىث لك نم كلا بحأ هلييس يف داهللاو هلوسرو هللا ناكو يلوالا

 ْ ابازحأ أبازحا هللا ف اوز ريانلا دم همفار ةيعس مكيأ انباود وعر درج بف

 1 اومطلاو مكنكما ّي لك ةركملل داهملاو لاتقال اودعتساو مكلاح اوزه>و

 || مكلاجر لماكب اوموقت ضيب الار حبلاب انلولحب مكعامس درجعو ردب ديبعلا ىلا
 أ ءادعأ اورصاحو ةسبقلا اهل لاَ ىتلا مكتهجي موطرملا اولباقو الاقثو اذافخ

 || رفظلاو رصنلاب دوعوم ىف 6 مما 2 وم زخم هللا ناف مهيلع اويضو هلل

 ظ رده همدق اندم ىلعل 0 ند ىد_حو تنك ولو 3 مل هللا نذاب مولع

 ْ مالسلا هدعلو كلذ مكمواعم نوك نيملسمال ةمينغ ةدالواو هلاقو

 || ناو موطرخلل ةسبقلا هاجم داهملاو راصملاب دببعلا مكدلاول انبتك اننعلاو

 أ هضمب دش ناينبلاك نينهؤللا ناف مهيلع اونواعتف ةرفكلا كاله ىلع مكدعاسل

 تم سس 7 ل عج ص قس للسسسمم

 ضابرا يلع نمح رلا دبع يوضم مثلا ةراغركذ
 هتعزهو ةيشاملا هببنو موط و

 || لجر فلا وحن ىوذم خيشلا مج ١م. ةنس رفص ربش لا دا

 ] موطرألا نه نيتلح ص دعب لع ديدجلا ةه> ىلا رف ةونملا هر اننا

 |١ نيفلا ىف اشأب ردي> ميهاربإ ءاو ءاوالاة برادا كسلا تيدتنا 9 قرزالا لينلا ةهج

 ( هلبامف ديدجلا غب 6 > نيثرخاب ىلع موطرألا 0 راف نيد ردم ا ةاشملا ند

 رب_صف هدودو هنايارب يوّصم خيشلا
 : مالسصاو عبرما نعم اوبرتا 2 مه



 *« ؟١١ و

 أ انطابو ,سهاظ ةوادملاب زرابو ككسلا مطقاو ةرفكلا ةاداعم ىف ىهاجو لا |
 | اكتم تنك نإ ام مالا ادبا فقوتنالو راسللاو ظانراو رسالاو لتئلاب ||

 أ ناو ريسعبلا بيلعلا دمت لمفام مكح لابتالو كلذ لمفا انتيديمب اقدصم |
 || ةدحاو ديك هعم دحتاو هيف تأ يذلا كلحم نم رجاهو هيلا مقلاف تاشخ ْ

 || كسنن لو لاتقلا ىلع نينءؤملا ضرخ ًادبأ اذه نع دب كل نوكي الفأ|

 دهاجن.دلا ةماقاوهلوسروهللا دصق نم ناف لاؤسلاو باسحلا نم كعابتاو |

 '(أ كيلع ياضر نوكي الف كسفن رشضت الف ىواكملش عم ولو هلوسروّللا ودع ||

 || لعتل ال جاع انيلا ةدافالا دوع عم نيرصالا دسحأ نم هبكترمأ املعفب الأ |
 ٠ مالسلا و هيلع تا ْ

 | كانردنا دهاهو راذعالا انل طب الوب كانرمألام نيب انواجتالو .” ||

 : ءالسلاو راذتعالا هل سال راذنالا هي نمو |
 « محرلانجراا هللا مس »2« يناثلا د

 || دعبو ميلستلا عم هلآو دم انديس ىلع ةالصلاو ميركلا يلاولا لل دملا
 |١ هياتكبو هللاب نيئمؤملا هللا يف هءابحا يلا هللا دبع نن ىدهملا دمحم هبر دبع نشأ

 اما نيمججاهعابناو هلاجرو هتبصع ةفاكو ردب دلو ديبملا ةيملت هللا عفد اصوصخ 1
 لع دقو لطابلا قهزو قملا ءاج هنا بابحالا اهنأ هب مكماعذ ىذلاف دعب ||
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 ْ ناالاو نيدلا لهأ هش 00-2 ةمايقلا ماي اك هروهظو ىذدب 1 جر نا ٍ

 ب هو ل

 ١ نوديرأا اممدخو ةقرطلا ءاشبأ م ناو بابحالا نم نيقداصلا نع فشكيو |
 || سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمت ةنسدذهو ايف نودهتملاو ةرخآلا ثراح ||

 ْ ةماقال هللا ىف اننرمصلو انتعاط مكياع بجواو انروهظي هللا اهدباو تءاظ دق |

 || ةرجحلا مكتناف كلذ تمبف ثيحو نينبو لامن م لغشو يحلااملك كرتونيدلا
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 ١ ماا «

 ٠ْ 1 مد- ع نم م ل تان 5 مادمت | انك دقو ديلا ك كللملا ةعاطف در دش

 ١١ هللا قا مكتل الدو هللا رك د 0 0 مكنطاوب اريمعتل تائثلا مادقأ أهلع

 ٍ ةءارد ا 1 هب زحو هللا لهأ هيف سفانس ىذلا قدصلا مدق ىلع مكفوكعو

 ١ هنم ضيفو ارون 'لتع هللا ريغ نم الخ اذا ىاقلا نا متملع كفو "ةفرتمو

 || ءامسو ادكه هنأش مكل اعماك للاب كس كا ابرلا نا كشالو هللا ىلح لإ

 1ْ أندنع نودودعم 0 نآلا ىلاو هللا رد دحلا نك ةشملا مدع يه هتمالعو

 ئ مكبدن يح ةمتتاسلا اعمل مايقلاو مامهالا مدع مكنع انغاب دقو كلذ لجال

 || مكفناباوبغرت نأ مكل ناك امو هتباجإ نع متفاختف كل ذل ريصبلا بيطلا نب دمع

 ْ ياف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع نيفلختملا اوكراشنو هلوسرو هللا نع

 أ ناف ايالبلا دشأ يف متنك نإو اذه انيصأو هلوسرو هللا مأ دم مكل رذع

 || الورانلا ىف هقرحص الا فيزلا نمسهذلا فرعي الو المت ديزي يولبلاب ئدلا

 أاهسقن هن نمالا قايسلاو .ةاليقلا اربع دمحو ميهاراةلم نس
 || هللا دنعام اوبلطاف رايخالا نم اندنع مكتوكل كاذب اوضرت نأمكارأ امو

 نم ولا يحتسوهب رذتعي ءىثال هلاف 00 0 ' امم اونوتو راديلا راديلاف

 ٍ ريغلا 1 كح يك الملذ هما سكطشو ىلاعت هللا ىدب نيب فو اذا

 ] هللا ةرمعل نع ىلاوتو ارذع هنظ -ىن + النا نلط نم أت هللا ةرع لع

 ْ فشكنا ثيح هللا نم هلد>و هلجو:ةدش نم ضرالا هل ىوست نأ دويف

 | كتلبناذاف رودصلا قام لطحو ردا فام شو تادع ط0
 (| لع لكوتو مزاحاو مزعلا مازح دشو هللا ف كم وقو رهشف اذه ىباوج

 !| اذه ىباوءلودوو ريصنلا متلو لول منف هللاب رصتناو هن مصتعاو هللا

 0 ف كتريشعوكلهاو كيايح او كانا عي لسراو هللا كره عج كيلا
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 ْ ره لطعل فارغاتلا كالا ع طذو رم لادو انني ا ةراخماو يدمملا 5

 ند انام حالصإ ةداعا حيرصتلا توحوب ءاحرلا هيلع اورركو تار .اذخلا

 || ليكو لسراو موطر خلا ىلا دفولا داعو كلذ ىلا باداف كالسالا كلت

 فارخاتلا حالصإ دعب انداع نيتي راخع نيتنيفس ةيرادمكملا

 بولق نم ايئاهم اطوةس اة كرار داخل هير لو

 000 بلع ديزمالا 000 كلذاودعو موطرخللةرو اجلا لئايعلا ||

 ىذلا فمضلا نم ةموكملا هيلع امب نبأ يتح يدبملاب ةثداللا تلصتا امو ||

 نب دم ناككلذ نوضغ ىفو بزال ةبرضهتضبق ىف مواطرملا عوقو لع ||

 ىلع يدبما ةعاطن تنادو هرمأ لحفتسا دق ةربزإلا يف ىدبملا ةيعاد ريصبلا ||

 امنادلبو ةريزملا لئابق ناك ْ

 كالسالا نمهتءامج هفلتاامحالصا ىفةيرادمكحلل ديبعلا خيشلا نذأ الو

 يلا بتك و ريكنلا هيلع ددشو ريصبلا نءا ةيعادلا ةمايق هيلع تماق ةيفارغلتلا ||

 ةيدبلا عذختو ةموكحلل ءالولا نط بذي ذمديبعلا خيشلا ناب هملعي يدبلا ||
 هذهو هيلامهايمتسل هتعاجىلا بك و باطخ رع هلع اناتكدل يدبألا تكف ْ

 نيداتكلا ءاجام ةروص ||

 5 ميحرأا نمر لاهللا مس 3

 دعبو ميلستلا عم هل او دمع انديس ىلع ةالصلاو ميركل ىلاولا لل دما ئ

 هبيبح ىلا هللا دبع يدبملا د هالوع قثاولا هر دبع نم مالسلا طوخ

 نينمؤلا هدابع نم نيدلا ةرمن يف هسفن لذدو هلل نك نم ةفاكو ردن ديبعلا ||

 | تابطاخملا مكيلا انم ترركت هنأ ناوذالا اهيأ هب مكملعن يذلاف دمب امأ ْ

 تعض للك باكترا اهنج يف نوم ىتلا تارركملا ظعاوملاو تراذنالاو
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 نوء.متس نيذلا نيسرلا محاد كباو هلوق نم قدا الو ءىث هللا كعل .

 بابلالا اولوأ مم كئاوأو هللا مهيدسه نيذلا كئاوأ هنسحأ نوىبتيف لوقلا |

 نااماق اذه ياو كنلب اذاف ىو حم املنيملسملاو كاباو هللا |

 نيملاعلابر عا بلطي نمو نام ىلا نامصالا نم كَ نمو نأ رخ مب ْ

 ةلبزب رتغا نم * اودهاهتو مولطرلا اورصاحت نا امإو ةقالع ىلا رظأ ريغ نم '

 الا 0 ا أ ىد مويا يملا عم قدصلا نع ابعاتمو اسدلا :

 هللا ريخل 0 لوحت هي هنأ محل تناو 0 انيضر ملعف اذاف نب صمالا نبذه

 نيف مهن هللا 0 اولمعتساوهدب مهيصاوت ممنيذلا هللا ءادعأ اوفاخئ الف ||

 ىلاف نمحرلا دنع زوفلاو نامعالا ةيفصنل مكل هللا ءالب ا 31 الو .ىشنع نإ

 هللالاقدّمف ةءاركلاو ةماخنلا مك هيف يذلا يلامَت هللا ءالب نم رارفلا ىتم|

 مكلبق نم اول..خ نيذلا لثم مكتأ أو ةنملا اولخدم نا مالسح مأ » ىلأعت أ

 الف ىنملا اذه يف هللا مالك نم كلذ ريغ يل « اولزازو ءارسغلاو ءاسابلا مهتسم |
 ثناال هب كنرك ذ كلذ لكو نيملاظلا راد ىف نيفرتملا فرتو ةحارلا اوبلطت ||

 ها «مالسلاو نيماعلا بر عم ةقادصلاهل نممو كلذل لهأ ْ

 ديبعلا خينشلا عابنا نم تاباصع تعاقا + ىةنس رفصربش لارا نو
 ليكو ثداحلا اذهل عانراف ربربو موطرملا نيب فارذاتلا كالسا تءطقو |

 رسوموطرخلا ربدم بالج ىلع كب دمحأ ةسائرب ًادفو لسراو ةيرادمكسملا |

 عامنا مهلباق نابض ما ىرم دفولا لاجر اند الو نايعالا نم ةثالثو راجتلا |

 مث م لا هللا. رأ راذكاب مج > اذال مه اولاقو بايس لاو متشلاب ديبعلا خييشلا ||

 ارو يدشلا رذملاب مهلباق ىذلا ل شاا ىلع اولخد لب ءيثد : مهوب واج ْ

 ةعاط ينلوخدلا وميلستلا ىلع نوم زاع 5 هل اولامذ يديملا هل هبتكام مهيلع

 ناسا « ب
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 لودر ةلقلخ لإ ارو كنود نم لعاوسا ١ ةاذ| ىلا ةرجطا ثوخوو
 لا 1اقا لور ةتسو نيدلا نم سود! ىع ملسو هيلع هّللا لص هلا
 نبدلا ىىدد نأ رابتخا ةيدهلا نا نافرعلا يوذ دنع م ولعملا نمو َُ و هيلع

 عضاوتلاو دايقنالاو دبعتلا ىلاب ال اقداص صلاخلا هللا نيدل ناك نم لكذ

 ايادحلا نم هيلا ىجامو هالا بح هنطاب ناك نمو مادلا هللا دنع ام زا

 نم ةعاج فرصو كلذ لحال دايقنالا نع ف.ةون سانلا دنع ةذيظولاو

 | نابهرلاو نيسيسقلاو رابحالا بأد كلذ ناك ام هلل لضاولا ندلا نع سانلا

 ممءاج الف هب نوحتفتسلو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نوري اوناك نيذلا

 نم مهلا بي اهو سانلا دنع ةفيظولاو هاللا تاوفنم افوخ هب اورفك اوفرعام

 دنع دبعلا ىلوتب الو صلخ< هللا دنع كلذ امو ةايللا عاتمل فئاطقلاو ايادهلا

 هبزج اوس لمعي نم باتكلا لهأيناما الو مكيناماب سيل دىلامت لاق هللا اق
 اذا هلام هنعيندي امو» ىلاعت هلوقو« اريصن الوايلو هللا نود نم هل دجيالو

 فرح ىلع هنبد نكي ل نمت كناو كدنع مولعملا نم كلذو كلذ ريغ لل
 نب تن لب ههجو ىلع لاقثا ةنتف ةشام ناو هب نارطا ريخ هباصا ناف

 لعل 1 ةيسفنلا تلاطلا عيمج تتافو ابرا ابرا تعطقت ولو هللا دنعام بلطي

 عفوو كلذهنأاف نم لب لااطأا عيمج ج امزاوت ال ىتااةمظعلا نم هللا دنع وهام

 نم ايندلا ىفأم عيمج لد نا ا ةدشلاب موأعم وه ىذأا هللا باّمع ىف

 هب ىبرت تنأو كاذب لكو اهنم ءىش رثأ سبرق نع اهنم هل قبب ال ىتلا هتابوبحم
 باستكاو كفن حالص نم كلل ءانغال هنا يبيح كلذ لمعتساف كانأ نم
 هيلاو بحاو قاخىذلا هلل اعضاوت' حصنلا لبق. نم مظعأ نم كناو هلا دنعام

 سيلف«نينمتوملا عفتت ىرك ذل ناف ركذودىلامت لاق 6 دعواو دعو دقو عجرما
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 ا

 ان نم 00 تاع هذ كل اداب | اسادلا دئادش ةاسافم ا

2 
 هللاو الطبال اهركم ناك هنا نظلا نم برّشو مكسملا كرتن لب هتين ةقيفح ْ

 تاروشنملانمىناثلا ور نع الق باتكلا ةروص هذهو باوهلاب رع ْ

 * ميحرلا نمحرلا هللا مسب ل١

 دعبو مياستلا عم مهلا و دمت اند يلع ةالصلاو ميركلا يلاولا لل ديلا

 ديسعلا هللا ىف هيديح يلا هننا د كبع نا دخلا لع هالوم يلا رقتفملا كلا نش

 نيسان 1م ه4ءعم نمهو رمل هللا دنعأم ىلع همذوو رضلا 0 هللا هأقو ) ردب '

 را داق الاودللا كيم ىلا ةءأالل هللا دأن 6 لاح كا امازحلا تر ركل دف ىب

 هلل هرصا ناكو هلل ت5 صلخا نم لكوةقوعملا ةقالعلاو سفنلا نع جو م و هللا ْ

 ىساقو انتئاعا دصق يلع هللا صان ماقو عمتج م نمو انعم هللا نيدل لصتا دق |

 اع : مثلو هيرب لصتا كلذ يلع تامو هللا دنعام راثنا يف هتريرس ءافصل دئادشلا ||

 فيرشلا هط نب داك اينالا موش نم حارتساو ميعنلا نم فصول |
 للا لاقهلاثمأ كلذكو هعاباو هبح قدص ىلع تامو كرتلا دهاج يذلا مولع ءملا ||

 باذدعك سانلاةئتف لعج هللايف ىذ ذوأ اذاف هللاب انما لوق وش نمسانلا نمو»ىلاعت ||

 هللا باذعكادلا ىف سائلا ةفتف لعجي ةفرعم هل نم نرا اشاخل « هللا[ |

 هللا باذع نم مل_سبل ايندلا ىف ةقيشمو بعت لك هيلع ناه لب ة رخآلا ىف
 تاريخلا نم هللا كدع ع م الو م ٠ ىسل هينح ق سانلا بادعىواس ال يذل :

 تاوف هيلعزاه اذ رظن نف درو 66 اليلق أيش اهف اهعيمج ايندلا نزنال ىتلا

 4. ملَع ناه هام ميظعلا ماودلا للا ظدلاب مساح لك ة ةقرا مو أس اندلا ْف ةعئف لك

 اكمل
 طا كنا كيدهم امو هللا ىلع ل صالخالاو ةقادصلا نظلو كعل



 0 تت تت ا

 فيدل

 ديبعلا م خيشلا َُك اياتك لا سكيه لارنملا 1196 هن يدمملا رفظ الو

 ا ١ هيلع مودا الا هل ةاج ال ناو هنوعد ىف لوخدلا يلا هوعدب

 خيشلان اكو هلّدق ريخ مده ىذلا هل دمجأ كنيرتملا ىلذب هل ضّرعو موطرخلا
ْ 

 بحال و ىدهملا يهاظي 0 نافدروك,ةيديملا مايق ةدم دايحالامزالمم ديبعلا

 ىوعد ةقيمح نع لئاس هلاس اذا ناكف هته ليملا ةموكسملا هنع عمست نا

 ىدذدبم ءام ناك نأو ا كح ىدرو ناك اذا ينو ا يدهم

 : انل ءىث ياف انف نكي م م ناو انل كيح هناف أبدع نآك اذا اهانعمو ) ان نيش

 || ىدهملا ل سر ناكو ءاهدلا نم لجرلا اذه هيلع ناكام ىلع لدن باوجلا اذهو

 ْ ةموكحلا ل |[ أمته ءاح اذاو مم هنأ 5 رسل و مارك الابمبلبا هن هواج اذا هعاماو

 1 انأ ( ينو ام هروهشم ةيماع ة ةرأم هل فعءضلا نع مه هونوةعاطلا مش را

 ْ لآ تاه نا ةنفكملا هز انطك نا اهانعمو ) ةدشكف هدد دحو هدام هزيذج

 زا اك 1 د نعم مواق ال لصبلاب ةخوياعم ةحاحدك 01 مولع الاماف رياعملا

 ' اودع لثقو موطرلا رصاح نم لوا هلال لجرلا نا ضعبل لوقو

 ْ بعلا حي لأ لاكو لطباللا خاهركمدناف ل ابضمأ ةمقاو ِف اهدونج ن ١ ها

 موطرألا ة هت دم لوخد هركب 1 هادم ةدعل هب دهملا را لبق
 1 0 لوقو

 || يناخدي الذآ مويقلالأسأيأ ( موطرملا لخدأ ام مويقلا كرب ) اضيأ ةروهشم

 ظ هد نر تكلا و رطب ملاع هنا نولوش هسعابلا 1 نم ريثكو موطر 1

 : هيلصنت نا يدخن ناك كلذلو ءالسبلا ن 8 موطر 5 لدأ بلص ام تانيغملا

 لم ف ف أهءرمج دارب ايو ِش نس قى || رومالا ن ٠م كلذ ريغ يلا م 0 5

 اديان مدعل 00 اده

 مكحلا ىلع ردت ملاذلو هدالب لهأ ىهدأ نم لجر هنا لولا لصاحو
- 
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 | ةريغصلا ةيشاملا نبلب شيعتو موطرملا يرش قرزالا لينلا ةفسض نع دعبت
 || ةعارزلاو

 طار خمتالاب هان مث ةرجالاب سانلا مذ ىررايمأ اذه ديبعلاخيشلا ناكو ظ

 ْ  1امهمدختسا ةياطفلاو ءاكذلا نم مظع تااج ىلع زاكو ةيرداقلا هش رطعلا كلس ىف

 'ْ نوريثك عابنا هلو> عمتجا ىتح باىعالا كنا ا

  2ه.رشف انمسب رش هكلاتفعاضيرامحنا هل لاق ًااسعانا هنع رهتشا امو ا

 |  0كناوا دعف راجشالا طسو هرامح لع رثعف ةالفلاىلا جرخ لاؤسالاب سحا الو

 | عئاش هاودللنمسلا برشو ديبعلا خيشلل تاماركلا ربكا نم كلذ ءايبغالا

 وأ ةبشعلاوا رانلاب ىلاوأنمسلا نوكي نا اما ءاودلا نا ىت> هلكن ادوسلا يف

 || نارلاب ةيقرلا ٍ

 فارطا نم سانلاهدصش هتهج لئابق نيد 1 روكم كينملا خيشلا ناكو ئ

 !| هيلو نمسلا ىلع ةرصاق هتاجالعو مهاضصةاوادملو هتكربل اساقلا نادوسلا

 ريثك ضرم ةيحارج تايلم يذرملا ضعبل لمعيو ( نمس هيقفلا ) اماود||

 || ىلاغلا يفو (تبنلا) نوينادوسلا اهيمس لجرلا ىف ةفا وهو كانه راشتنالا

 ضارىمالاب نوباصي نيذلا يضرلا ضعل قربو حاجنلاب نرش ةءايلمع نا ظ

 ام نيباصملا نادب ال نأ سبل ةمانلا امناع قلطن ىلا يلدا
 دفان حب هأو ءايشالا هذه نم ةلنال ةور' ىلع ديبعلا خيشلا لصح دقو 0 ظ

 || .لك دنع ناملا ىعرضو موط را ىقرث نكست ىتلا لئابقلا نيب ةملكلا

 نيتاح رص ةريسم م وطرألا نع دعب يتلا هتبرق يف نكس وهو نادوسلا لئابق

 رك ذ ىتًأيسو اهيف ريثك بابذلا نا ىأ (نابض ما )اممساو ةيقرشلا ةفضلا ىفإ|

 ةيرقلا هذبم ىدنج فال ا ةثالث وو ىلع دم لتق
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 ْ 2 اهلع نودروغ مودق لبق ءوطرخا 6

 1 هلالهو سكيه لارنإلا ةعيزم 1 م لصتا امللقم 111 ناد

 أ ززمتل راسو هدوشفو ةوكنلاو ميودلا تايماح ءالجب ترمأو تكبترا

 || ثيح رصم يلا عوجرلا طخ طظ> ىلع ةرداق ريصت ىت> موطرخلا ةيماح

 ىدينلل ةينعنادوسلا كل وموط ردا ءالخا لع كارم

 ”ادلاو ةعاذا أهان ير نيسح ةيراذمكملا ليك و ًابنلا :لصتا الو

 أ| ةرجأ تناكف ةيفاكن كت ل لسقنلا تادعم نكلو ليحرلل ةبهالا يف سانلا

 || موطرملا نم ايديجم الابر نب رشع نع لقتال ةيعارشلا بك ارملا ف صخشلا

 اآ 2 نع لقال وكسورك يلا هذه نم لح 0 يل

 || تلاونوتالابو ةثالث ةناثلاو شورق ةثالث زواجتتال تناك يلوالا نأ مم

 || ةيرادمكملا ليكو ناكو ملا موطر ا ناكس يلا ىدبملا نم تراددالا

 تكرت دمف يدبملا ىلا 0 مم لا موطرا نم اوحزتا ارابج سانلل لوب

 لاوقالا هذه تناكف ىدهملا ىلا مكم اي مامز تّقلاو مكدالب ةموكملا

 امهماع ةءاطلا رب علخو ةروثال نب زخحتلا نيلعالا ارج امم

 فوق وللمملامعأ يصقتسنو مرابخأ در ونس نوريثك ةاعد ربظ دقو اذه

 ينم ل رن د ا
 تل

 ردب ديبعلا شلا . نايضغ

 ىلا فاننا َّق نكضل ( ةيمل كلا ( 0 ةلببق ن 0 ردن ا خيشلا
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 دالبلا نايعأ نم ةعامج نأ وه ةل-+لا عوجر يف بسلا نإ لاو

 ةموكحال مهتءاطو مءالو نوربظي ةموكحال قربلاناسل ىلع ضنارمع اوبتك
 ةلا عوجرب صاو الا ت زدصاو ةمر 1 ترتغاف ال ةعدخ كلذ ل

--+ 77 

 ْ ةبركشلا ةليبقهرثا رصو فرز ا لجلال اك ىتلا(هرير)ءارك ىف دحوبو

 آ ةموكملاءالوىلع ةظفاحتب دهللا ةوعد ىف لوخدلا تضفرىتلا
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 هلمجو هجاتح امئب انحوب كالا هدما ثيح ةشبملا ذالب ىلا هتليبق رثك اب حزتف
 مهدالب لع ةراغلا يلاوبو نيب دهملا ةراغ امنع مقا هدالاب دود> 7 ايا ٍ

 هنداو> ةيق ىلع ا ٍ

 دودح تاخد 1 لاق هنأ نم را كيع 0 ْن ءمرضعل أذ ل ظ

 مارك الاوةوافملا يلنأر 4| 0 2 ىنلباق ىشاعتلا هللا ل كدع ن راق ةشيملا ٍ

 عفر مار>الا ة ه ريبكت دعلو 00 انا ىلا ماق برغم ا ةالص تردح الق ْ

 يديسأب ناسا قديما ريبكلا ى :خربملا نائعد# يديساب ل أذ ةءارقلاب هنوص ْ

 مهريبكو مرد ىنغريملا تب ل ءامأ دادعل رأ ص و ريخصلا نانعدمك ْ

 دجسو عفرم“ عوت را ربك 9 مهرخآ 0 ءاح يتح ءادنلا ءايب مهلناو مهرو د

 تاوئس ائيلع ىحه كفف ةقس تلد هون ل كآن لاقو اعاردم يل تغتلاف معلا 1ْ

 ىلع ضارتعالا ىفاهودنا ةلك لقال نيريثك قانعا تبرض دقو اذكه لصن ||
 نرقلا لثاوا ىلا نادوسلا يرش لئابق تناكو توكسلا تمزتلاف ةالصلا هذه |

 اللا أهي مالسالا رشتل و ةيق رفا جونز ر ' اس لثم ةرحه لا ن .٠ رشع كااثلا

 مهناربظ نيب ىنغريملا ناثع د ديسلا نطوتسا نأ دعب ْ

 01 ار ناك نابع دمج ديسلا ىلا تاتكلا اذه :لوصو لبقو ١١

 نيد ةيفا رغاتلا كاي دلا طو 3 15 ءدب هنقد نامع ف نءءاجىباليمكلا ْ
 2 و 37 :

 نيلهالا ن مة رغلا يجي ناك اغ | هرأم مدح هيلدا اقحاص لتقو ن اونو السك :

 3 قة كرا دود ع ترادتموقاشاب لاك دلشاز ةموكتملا تيدتافأ||

 ( ]| احل رد دلل امأيا ةوقلا زيسم دو ةيعادلا اذه لغ لسبتلل ةريكأ|
 الك فدا 3 ريغل تداعف ةدوعلاب
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 فلاب
 نيقفانملل كلذ نأ ذا كلذ نم ماباو هلا ادانأ ضرعأوا عزان كلذ دجي م

 يلاعت هللاتايا نعنيلفاغ اون امطاو اهب اوضرف ايندلا ىلع مهمه ترصق نبذلا

 ةرخآلا رادلا كلت »يلاعت هللا لاق نيصاخلا نينم ملل الا ةرخألا رادلا لعجي ملو

 ةداراو ةموهغم ولملاةداراف«ًاداسف الو ضرالا ىف واعز ودد رب النذل ابامجت

 نع مكتحاس ةءاربب اننظلو ةئيطخ لك سأر يهذا ا.ندلا بح اهمظعأ داسفلا

 سلا مكمايقو مكيف ريخلا نال ةيدبملا مأ ءادتبا نم الوأ كانبناك كلذ

 نيدسالادسح الا نآلا اذمم ىلإ امال رجملا نع مكفقوت نظن امو نردلا

 كل انرك ذ دقو مكيف ىنظ اوُهَدْخ اذه ىباوج مكنلب اذاف نيْضرعملافرصو

 اراركتو ارارص انبلا راشأ نسبا دل مكدلاو قداصلا فشكللا اذ نا

 هلل امب مايقلاب ىل وأ مكلتف اذه دمبف تققحت ىلا تافصلا ضعببو تالحلاب

 سا ةنسلاوش مالسلاو يهاشأا عيمج ىلع هراثاو

 وعدن لس 0 ىدبأإ باتتك ىلع ىنغريملا نائع دم ديسلا فقو الو

 مييف ماقف مهم فولأ عمتجاف(فوركت )لبج حفس دنع ماع عامتجال لئابقلا
 هلمهباوج ناكف ةنتنلا مهرذحو يدهملا ةوعد نع اوضرعي نأ ملأ ابيطخ
 | لكل حصنلا ضو ليحرالةبهالا ىف ّدخاو هتررقيملا داعف ءاردزالاو ةءرخسلا

 هعاس ال لاقو ةنتفلأ هحو لرمرارفلاو ةشملا ىلا نادوسلا ةرداغع هللاق ن 0

 ' قيرطلان ال نك اوسف عوص م يلا !مممو ةشبملا دالب يلا (اك اتلا)رداغو مكنسدب اورف

 عا ةعاطلاب تناد لئابتلا رثكاو ةيدهلا ةاعدن ةءولمم تنك عوصم لااا #
 ةقرطلا عابنأ امهال(بابهللاو ىماع ىب)ىتايبق ريغ هيلع فانت ملو هنقد نائمل

 ىهو (نارلا)ةليبق هلع تناختو عوصم برق يتح دالبلا ىف انلغواو ةينغريملا

 (لوع) يعدب امسمرو السكو ةشبملا دودح نيب هربت 1 يرش نكست ةليبق

 نادوسلا »٠75«



20009 
 نمو عجرللا هيلاو ايحأو قاخ ىذلا هَ ًامضاون حصنلا لقي نم مظعأ

 1 اذه ىباوج كلل اف د نوعبتيف ل ن1 ل ودمتسا نيذلا نسل

 0001 11 2 0 نيحلا بامضالا ىو كل ومو ثنا ىلإ ضليت نأ

 الو ايندلا ةنزب رتغا نم اودهاجتو توج ىف نيذلا كرتلا اورصاخم نااار

 الف الاو مكيلع انيضر اههدحا متلمف ناف نيرمالا يذهب الا مكنع انل ءاضر
 ظ دب مهيصاوت نيذلا هللا ءادعا اوفاخ الف هللا ريغل ل لوح هل م دقو

 ا زوفلاو نام الا ةيفصتل مك | هللا ءالب اونأت الو مهيف هل خا اولمستساو اهلا

 أهم ركلا مكل هيف 0 ىلاعت هللا ءالب نم رارغلا يم يلاف نمحرلا دنع

 0 00 مكنا ا املو ةئملا اولذدت نام 5 ما» لوش يلاعت هللاو ةماخفلاو

 يلانكري نا كلثل فيكو« اولزازو 00 1 00 مهتسم مكلبق نم اواخ

 رعشو كمىنع هللاب وةو كتمه ضيماف نيملاظلا راد ىف نيفرتملا فرو ةحارلا

 ناف رك ذو »هلَوَقل ىلاعثهللا مال الاثتما الم كرك ذ دقو كدهج هيضرب اهف

 | كانهةرصاخملاو دامملا متبخرو للا ىلع متكوت اذاو اذه«نينمؤلا عفنت يركذل
 ا نائعاونلاخ الو ا وج ولا ءا ل عيمج عم هند نام عما| ودحتاف

 || مد دقتلا ىلوأو ةفورعم ادع, مكتلزنم ناف كلذ ن ماو لو ءيث ىف هنقد

 || نا مكمولملل ةرخآلا 0 عسو ىف ةبغرلاو هلا دنعام راثيا يف روكذللا
 0 ا ريخ وه ايف ىم-س لقاعلا نا مولعمو قلاو ريخ هللا دنعام

 || ىنخال كلذإف اهفامو ايندلا ةسخ ةفرعمو هللا دنعام ةمظع ةفرعع مكتطاحا

 ١ ىواكلش عم مولوهدب ٌؤب و ندلا ديشن نا هبملق ىلطإ هللا دنعام باط يف صاخملا نا

 | نمو هللا نم هيرش اف ىعسلاو هللا ءاضر زوح قدصملا نمؤملا دصق ناو

 ئ ناو ةينافلا مفانمل و لاملاو ةسايرلا دحو نا حرف نددلا نم فرح ىلع نآك



 | ظ يوك
 تطل ا ا ارت ا را
 0 ا 4 كا كمذ رأنلا لخدب نم كنا اشر رانلا باذع نمو كناديس الطأب اده ا

 ظ مكبر اوم نأ نامالل ىدان ايدانم انعمس اننا | نير راصلا نم نيملاظلل امو ْ

 ا م ىف هلل صالخالاو ةقادصلاب نظيودعي ن. مظعأ نم كلناو 00 ظ

 ةمظعل فراع دج كنال اذكه ردق ىلع 'ضابتت كنا كند_وءامو صالا ||

 نم لع ىحأل هنااذا يلاةرجحلا ت0 رو اهفامواندلا ةسخو نا
 نا سرد مع سو هيلع لا لص هللا لوسر ةفيلخ ىنا ارون كنود |
 لكف نيدلا يدي نمل رابتخا ةيدهملا نا مواسمملا نمو نيلسرملا راث ا رهظمو ||
 كتعاام راو 0 وتلاو دايقنالاو دبعتلا يباب ال اقداص صلاحلا هللا نيدل ناك نم ٠ْ

 دنع ةفيظولاو ايادحلا نم هيلا يبن امو هأجلا بح ه.طاب ناك نمو مئادلا هللا ||

 لصاولا نيدلا نع سانلا نم ةعاج فرصو فقوتو كلذ ىلا لام هللا ريغ ||

 لص هللا لوسر نوفر اوناكن يذلا نايهزلاو نيسيسقلا باد كلذ ناك اك |

 تاوف نم افوخ هب اورفك اوفعام مهءاج الذ هب نوحتفتسلو لسو هيلع هللا 0
 ايلا عاتمل ابح فئاطقلاو ايادحلانم مهبلا يبجي امو سانلا دنع ةفيظولاو هال

 ( يكيناماب سيلد» ىلامت لاق ّللاءال دنع دبملا يلوتس الو صاخنم هللادنعكلذ اموايثدلا |
 صئالو ايلوهللانودنمهلدجي الوهن زي ءوس لمعي نمباتكلا لهأ ين :امآالو ْ'

 1 نم انيببح اي كناو كلذ ريغ يلا « ىدرت اذاهلام هنع ىنيامود لاقو |!

 ههحو لع باشا هتف هتاصا ناو هب نامطا ريخ هءاصأ نا فرح لع هلدد

 اطل كس تتافو ارا أيرا 1 ولو هللأ هاضر باطي نم تأ لب ْ

 كلذ لكو 4 ف 0 نمل هنأ :امع ةدشوهتمءاو هللا ةمظع نم هملعل م هيي ْ

 | ةيفاع رطسو كلذ ل اذكه كان ا نه ي 0 , نأ كناشو كي ريبخ ا ظ

 نم كللاو هللا دنعام باستك او كسفن حالص نم كل ءانغال هناف كرمأ
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 نواسغيودامرلا لعاهدارف' ماني امل ني دال ديبعلا نم ةليبق ىهو هدوشف ةعطاقم

 روشنملاةروص ىه اهو مهتابمأمهتدلو مويك ةاعنوشعو رّبلا لوب مبهوجو

 تاروشنملا نم ىناثلا وز نع القن اهصن

 * ميحرلا نمحرلا هللا مس 0

 دعلو مياستلا عم هلاو كح اندمس لع ةالملا: 3 ركلا يلاولا هلل ديا

 ن نام دم هللا يف هبيبح ىلا هللا ديع نب يدهملادمخ هللا ىلا رمتفملادبعلا نم ظ

 نيمإ ينغلا هالوم هل نأك ينغريم نسحلا دم

 مك امن م م ارد كر كاع كزو هللا ةمحرو مالسسلا 0 :ذ نك اعأ

 ىلا ةيانالاو هللا ىلا ةوعدلاب هللا دابع يلا انم تابطاخلا ترركت دق ها

 ةقوعلا ةقال_هلاو سفنلا نع جورخلاو هل دايقنالاو هرماب مايقلاو هدنع 1
 عدتج نمو انعم هللا نيدأ لسصلا دق هلل 0 ناكو هلل نسخ م لو ]

 دنعام راثبإ ىف هنري رس ءافصل دادشلا ىساقو انّتناعإ دصق ىلع هللا سما ماقو

 أمب هدنع منك و هيرب لصتن نا ريدخ كلذ ىلع تام ولو انيلاو انم وهف هللا ٠

 ريغ ةصاخ كانبناك دقو ايندلا مؤش نم حيرتسلو ميقملا ميمنلا نم فصوب ال ||

 الواباوج انيلا متددر اف مكب ريخلل انلعو مكيلع ةقفشو مكماقمل ةباعر ةمأ

 و مكتوجأ يف هكرح لامعاب نيدلل ةريغ مكنم تاصح الو ةرجلل مرض

 نيد ةرصنو انتباجاو انب حرفلاب ىل 2 1 عم كلذ نم م |مناملام ي ردا

 نوفراعلا مت 1 ماوعلا مكتاف يتح ىلا اف هسا لك ىم لاجل

 كا رابدلا 00 ناد مف هَل لفى بابلالا ووذوماقلاو فرشلا ول 1

 امايقهللا نوركذي نيذلابابلالا ىلوالتابآل راهللاو ليللا فالتخاو ضرالاو

 | تقلخام انبر ضرالاو تاودسلا قلخ يف نوركفتيو مهبونج ىلع 100
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 ٍ عجأ ماعلا اتسشهدأ نيتللا ةلاسبلاو ةوقلا نم نامثع هربظأ ام لايح ىقرشلا ||
 (| نادوسلا عوقوو موط را ىلع اليت_سالا يفهلما توقو هّتازع تددشو |

 هنوربجو هربق تحن هلك |
 || ةروثلل اهسار تعفر ربرب لوح يتلا لئابقلا تناك كلذ نوضغ قو ئ

 | مهارج لارت_+لا تاكرح عيج نأ ةضالتلو ىدبلا دب ىف ريرب تطمسو ]

 || ةريخذلاو ةحاسالا نم هوهنغاع ةأاصعلادعاس ىوق أمه تناك ةدعاف لقاب دعت |

 1 رومالا ريصم هللا ىلآو ْ

 | درتام ريل كرت لودر اع لكي نلا مها لربط ١
 ةيزياكلالا نفلا عم ةنيدملا ةسارح اوموقيل مهنم |

 || رصح لعايضم نيعوبس ادع ةكاوسا نك 07 ار لا 0 باحسا 07

 د 5

 | هتبرق يفاقم ةينغريملا ةقرطلا خيش ىنغريملا نامع دم ديسلا ناك ظ

 ] مايقلا ىلا هوعدب ةديدع تارم يدهملا هبطاخ دقو السك راوي ( ةيمتلا )||

 || هشاجإ نع ضرعاو دسحاو فرح هَ واجحال ناكف( اكاتلا) ملقإ يف هيوعدب |

 ظ ضارعالا لك
 أنا هلحرص و دعرولا ودع لا هذ اطح اك سءج ةئس لاوش قد

 || ناثع ةرصإ تحن هتومدب مالا وأ هب قاحالا اما نيرص | دسحابالا هل ةاجئال ||

 رخال كذنالهيلعونتد نائية اا نادلاس و ل
 يف ( كلش )ةليبق يلا ةيسن (انواكل شر ناع ناكواو نيدلا رس



 هي او"

 اللا
 ْ ه0 يلا مهأرج لارنجا ١ لقتركذ

 || كالسالا مطقب هردنلو ةرهاقلا ىلارابخالا تدرو كلذ نوضغ فو

 ١ تررعذ موط رار صاح ةدمعلا عرسضو ةرهاعلاو موطرخلا نيد هيفارغلتلا ١

 || ربرب نيب قيرطلا حتفل مهارج لارتملا ةلمح لاسرا ةيزياكنالا ةموكسملا |

 ْ ءارحصلا قارتخاو ةد نع لع ةلجاب مهارج لارتحا تركو 0 اوسو ْ

 1ْ ريرب يلا لودوال

 || ةموكسملا رابخأ لك هنوئابب نكاوس لخاد ىف نويع هنقد نامءل ناكو

 ْ نم برقلاب ذا ةمواقم م ىلع ماس و هيد ريدا لق 0 الو اهاباونو ا

 ٍْ اهحو ف روش كانهو ءارحصلا ف لغو يح امل قيرطلا ءالخاو نتاود ْ

 ْ ْ أمدابا نم نكت وأ

 ْ ءارحصلا ىف مدقت و ديدش ردح لع ناك مهأرج لازما جرخ اكو ]

 1 هتيفاع كراك ةويسم مبا نا 4 معو هل ربدام ةميمح 6 7 ةلمأو مود ا

 ْ نار كارم ىلإ ةدوفلا ىلع ممصف سكيه لارا ةلج ةينم نع تاتا ٠

 || يناديك فداصي لو داعف ناك ربخ ىف ةمالسلا لمجت فورظ ًارطت ||

 ظ هنأ وأ هناهذ ْ

 ظ غلس نا لق هجاهل هيلا عرس مهارج لارتجلا ةدوعا' نامع عم او ْ

 هيلا قوتت تناكامم ءىثد ةرفاظريغةملاس اهنمأم ةلخلا تغابو حلش ف نكاوس

 || تفرصناو نك او« رداغ ثيح مهارج لارنجلا ةباور تمتخ ةللا هذهمو |

 ٍ 70و نكاوش نيد قيرطلا مساق نع ةيزياكتالاو ةن ريصملا موكل لايما ْ

 ٍْ نادوسلا ةبح ن<م هدادمأو لودر وغ فاعمل ند افيعض نكد حيصاو



 01ا77ر با
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 ا 9 ِِء 2 1 5 0 :

 1ْ قالطأ نع تمححاو اح تارياعأ سئاد لارنملا دودح نا لاه كفا

 نك اوس ىلا ةلملا تداعو اهنم وندلا نم ودملا نكمت يتحرانلا |

 || لغ لئابتلا تح ىلاوب ذخأو نك اوس لغ ةركلا داغأ دف نادم انا

 لسرأو نودرغ دعاس اهب دتشد ربرب ىلا ةوق ىأ مدقت عنهل هلك كلذو داهملا |
 هناكم ف كلذ رثذ 6-0 الك اورصح نرذك ةأعد

 ْ تيلكشأو ودعا 0 لإ الملق دونا م ناعارملا دحنا 5

 1 ءاسدلاو تالئاعلا نم اريثك تفرساَو همامخ ففرخاو هر ف رانلا ظ

 نك اوس تنلب يتح اهرئات مدع ىلا هرطضا رو> ضب ودعلا قلو |
 دسح>ىلا ةثداللا هذه فصو يف ةءزيلكتالا دءارطلا وبتاكم يلاغت دقو

 || ةربخ سانلا رثك او ايدلا ين لاجر عجشا شيوا ردلا ناباولاق مها

 برملا لونش ٍ

 || لفسالا كردلا يف الا اونوكي مل مولا نال اوناقام سكعةَميمْلا نأ ىلع

 نعمحل لاَ ناكام ةجيتن ناك ةعاجشلا نم هوربظا امو ىلبإاو ةوابغلا نم

 1 حدتما دقو اده.هب متقلاو كلذ زارحا لودنرب مهف ءاذشلا ةأيحو ةنحلا م

 || هله بمع ةلبوط ةديصق هتقد نامع ىهاطلا خيشلا ن توذخلا ||

 اطعمة

 اراركت محايد كامو م هساب رفيصالا و بأ 1 م لطل

 : ولغلا اممضل وذدل أفلا نم اه ملط امعلطم دار .انأ هم 5 ا ةللو ُط ةديصقلا و

 اماحهو ةموكملا مذ ُْق تول لح نع جدد 5 حدملا ف ١



 جه ١9549

 هدم لع كلذ ري ذ ىاسو ل1 1 | م ام تناكق راصخلا

 هج تت “-

 0 يلا هنقد نانَغ مرن ك5

 كلردأ ايف هر أتت يتح ةلجلاب ربرغتلا رقبقتلاب دقت ناكنامثع نا انلق

 ةصرفلا تاوفل مدنا لمانأ ضي ذخأنكاوس ىلا ةمجار تاغنقو ةليملا اهدئاق

 أهأيا احلالتحا دع وأ ركون قبرط ىف اهللع ةركلاةدواعم هناكما ينناك ثيح

 هلاجر نم اممق لسرأو( ةيمط) عدد ناكم ىف نصحتو نكاوس ىلع فحزف
 مت أطو تدتشاف مهيلا ججورملا ىلا ةيماملا اورطضي ىتح ةشردملا نوشواني
 متر طضا ىنلاةيرزياكتالا نفسلا نارين الول مهيدنأ ىف طقست تداكو ٍةنبددملا ىلع

 مهارج لارنملا سابا امم كلذ ناكو ةدندع تارم مهياقعا ىلع ص وكتلا لإ

 كس أوسو 2 نيد قيرطلا يتق ا نك ىذلا

 ةيطةحقابر |
 ودملا ىلع زيلكتالا دوئإلا لمح نك اوس ىلع ودعلا تاراغف تربك الو

 ةيمط اونلب ىتح مهمامأ نوريغلا رثهتف اوجرخو

 نم ةبرز لخاد اونصحتو عافدلا ةطخ دونملا مز نانا ىاارتالو

 يتح عافدف اولاز امو مهمآ 5 هدم خيذواليل مهلع ودعلا ضقتاف كوشلا

 لا 1 كرت اغدجأ نيب رم اولكشو: نيمسق دونا مسقتاف رجفلا علطم

 تابثب هلباق ىذلا ودعلا وحن اذه مدقتو سيفاد لارنملا هدوقب ىناشلاو رلون

 ماظنناب ريقه وصصالا دئاقلا.ك رادتف مهب طاتخاو دو:+اريك ابكتفو شهدم

 ودملا ىلع رانلا قالطا ين ناميرملا ذخأو رلوب لارتملا عير لايح راص يتح



 * و

 | 2 مارج لارنإلا اشاب ركب قفارو رظلاليبق تاتيكئرتن م ميرملا راس ٍ

 || رفتحاو بيتلايف نصحت دف ناوثع امأهارج لارنإلا ىمأ ن مناك ان امااذع
 || :رم اهمنغ ىتلا بو ركسلا من ةادم اماع عضو سراتع هلطاخا د 1

 1 هده 1ك 0 5 الب 0 "7 'يتشاسلا 0

 كا اولوو عافدلا 2 او و 1 ع ةقاو 2 0 نم

 ممار>لارلل ليانق امواج مكلذ موةلصاوتم ودعلا تافودقمتناكو 5

 ظ .: » :١
 تناكيذلاودعلان وصح نمدحاو ليم د.ءل لع تراص ىت> لا تمدتن اريخاو

 ٍ اهلانقو ةلججلا ناري تدل كاتعت ١ .اعادج ةدبدش هللانقو هناريث

 تافوذدّل ةضرعةللا ناوج د ردللاتافودة راع امازوءلرتمو

 ع ةفيفخ رارضالا ريصت هم رطل عل را لكش لادن دئاقلا دارافودعلا

 عم كبش مث ةبيرغةفخب فحزو ةصرفلا ناهنع متغاف ىزياكنا لينولوكحرجو

 ظ (ركون) ىلاردبش و ليت فال 1 ةيالث 0 ادع رسسحو تطأ رآ ر ازوأ تعدو

 ْ _ هرم ىف ةمواقم فداصي لكدأ 0 أتم هريسم مارج لارنملا عباتو

ثاعل قا رفبشتلا اذه نم دصقت نان ناكو
 . اذافدرت ف مهارج لارنلا ر

 ا لارنإلا نكلز هلع ركب سعتلا صضعءل هدودح: كردأ و تاب اغلا ف لغو 1

 : ىزاكنا 1 لدتقو ودعلا 0 و رك أمحاو - ةلوللا كردأ

 لئاوأف وهو موا ا 2 فه رابخأ ت 0 دقو

 ما 0 ل



 كاد 7

 لخدو مالسالا قئتعا م 9 اينارسصت ناك لصالا يروس اذهكب قيفونو

 ةموكملا ةمدخ ىف

 همهوت. ىدلا ناكام احاجن هلامتأ ىف لان نامئء ناف لاح لك ىلعو

 000001 ل هل تناك امل ةلطمم قادر 1 قش ىف هلاعأ ثءاجو

 ءزج ةحخلاكم هانك ثيح يدلا دعاس هب ىوشو نكاوسو ربرب نيب
 ةمالشا نيبو هنن لوم نأ ناكمالا يف ناك ةموكللا تاوق نم ليل .س

 هتدوع ىدل نودرغ عم امهلاسرا ىلا ةموكملا تدمع ول موطرألا يل

 از قيوط حتف تدصق 7 قالت ىف ةمرككل ا نإ شهدملا نمو

 هل تاسعا نم قيرطلا 0 لهجت ىهو موطرألاف السك ىلا عوصم

 مم لينلا ءيطاش ىلع قبرطلا اذه حتف يلا تدم ولو ةلحاقلا ي راحصلاو

 ا ةرياخ نم الف داع ام أشاب نك هحو ف تممأق قلك تابوعص ابق رط قف

 || لوح الفةدئاغب دومتالىتلا ءايشالا ىف تاقوالا تءاضأ الو السك نم لئابقلا
 ميظنلا ىملا لاب الا ةّرق الو

 بييلا يف مهارج ل ارنجلا ةعقاو
 || ةوق لاسرا ةءزيلكتالا ةموكملا تررق اشاب ركس ةلمح تاشف الو

 ربرب نيب قبرطلا حتفو هنقد نامثع ربقل ةيركسع
 || ةدايقب تدبعو نكاوسو

 || رهش رخاوا يف نك اوس يللا ةوّلا هذهت اص وف ثارج لارتملا ىلا د ونملا هذه

 تالا ابتماترعا مايأ ةعضب دعلو ١١١١ ةنس ينآثلا عير

 مارج لاراملا تعد نيتقاسلا نيتلجلاب تلح يتلا بئاصملا نا ىلع
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 مدلول
 يلا نكاوس نم هتلمحاشاب ركب رحباة رجه م ؛ةنسىناثلا مير 0

 ةدشلو قبرطلا كلذ يف هتلم< راسم اشاب هاطد و# ةل قب رطىفياتاتيكن رت

 ةرئاس ةوقلا تناك ةءيظعلا راحشالاو ةملظملا تاباغلا فثاكتو كلسملا ةروعو

 قيرطلا ىف انماك ودعلا ناكوناسرفلا اهيبناو مفادملا | مدقت ( هلل و)ةئيه يلع

 نم ةعلق ليكشن دئاَملا لواخ اهتمدقع هتمدقم تل و نامء املع ثوف

 لمعلا مامتا نود الاح هتاكرح ةفخو موجحلا ىف ودعلا عارسا نكلو ةاغملا

 ودسعلا نذنأو ةحلسالا نم مهيديابام اوتلاو رارفلا يلا ةقاسلا يف نم نكرف
 دداقلا اجو ليتق فالا ةثالث وحن ةراسملا ةلمجج تناكف برضو التق مهفا|

 نم ددع اهيف ناك ىنلا عفادملاو ةحاسالا لك نامع معو تاتيكنرت قف

 دج ريبكلا راسل ١
 هونج نأ الا اهيع بابسالابو ايليف ىلا وات تءاسةحرملا هذه نالع | |

 طاتخم مل ول ىرقبَقلا ودسلا عاجرال ةييفاك تناكانارين اوةلطأ اشاب ركس ||

 !رملا ةئيه نم هنومحت نيذلا ىنالا ضوَتف ةلجلا ناسرفب ودعلا ناسرف ||

 نإ ءىراقلا ركفا نع نزع 31 و هللا بيصن نم لشفلا ناكف ليطتخاا ]

 اهاصعةشهدلا تناكف سكيه لارنجلا ةكذم دب اهتعذم تءاج:ةلجلا هذه ||
 الع لمالا ناكف ايد رابخأ, هيلا تلسو لق ناك كن قيفوت ناو ل
 فوفنص قرتخيل نيليلقلا هدونجي جرخ اهءاصألم هاب الف هذقنت نأب هيبناج
 يتلا ةءاجشلا نم هيلع فاك ام ىلع لدن ةلاحىف جرف هي أءامإو هل امإ ودعلا |!

 لكنمودنلا اهب طاحأ تح ةبررلا قرافت هدونج تداكامو سأيلا اهمءاض ١

 كنا نم لحر لكل يأ انلأ نيتس لع وبري هددعو ناكمو فناج

 ءادعالا هلضف هزذ مالو هل فرتعاعافد كعل هدون>ووه لتعف ناثعلاحر نم

 أ



[ 0 »* 
 موطرملا ىلع رطملا ةدايزب ةموكحلا ىلا ءابنالا تءاج كلذ 2

 ةراغلا نشل ودعلا راصو اهءالخا لبس 3 2 نم لمج ءارحأ لع تاوعو

 انفس ةيناطنربلا ةموكملا تاسراف اهلع يلوتسال رحبلا الولو ةنيدملا لوح

 ودعلا ةضيق ف أامعوقو تعدم و ةئيدملا لع تاظفاح ةينرح

 امناب كيد
 أشاب ركي ةم وكلا تدد-دتا اشان هال دوم ةله تمره ام

 مرحلا رخاوا ىو يدع د ا ةعارا 2 ه4عمو ةبرصلا ةمردنملا نادنم وو

 ركب دونج اشاب قيفوت ىوبدحلا هل روفعملا نك ركتسا هب رجه 18١١ ةئس

 ْ اشا 0 رداغ 3 ممماظتا نسح نم هرورس ىدنأو هرهاملا ُ أشاب

 || رفست لف ةيملس تاريخ لئابقلا ءاسؤر رباخ امايأ ثكمو نك اوس اددصاق رعت

 ٍْ عوصم لئابق ةرباخمهل نذان ناةموكملا يللا هتيغر ىدد | مة يضم ةحشت نع

 1 موطرخلا يلا أمنمو دانيل ف رطلا حنف لع هنو واعلءافاح نرنم دحت ةأنكع

 آب لاق دو تي حاج شب روش تندلع
 || لئابتلارياخم ذخأو حاجنلا لمأهدنعدلوتف اهتءاط يف اولخدم ملاذلو ةبودبملا نم

 : ءاول تعفرو ةبودملا ةعاط ُْق تاَحد املك 4 3 1ك نم برقلاب ةعقاولا

 ا ةموكملا ىلع نايصعلا

 : تاياغلاب ةءولم الك لا ماوصم 0 قبرطلا 3 مع ليوط ثحت دعلو

 و يلءفحزال ةيهالا ْف ذخاو 3 اوس ل داعف هل ءارص قرت هنأو

 ا هنا ذاقناو اهذاتال



 فيك

 كب قيفوت لتقو تاكيسن ةغقاورك د
 ظفاحم ىلا ا 0 ةم 00 ا سل تاكننن ماا 0

 0 أ نر 4ءم 0 نا لا د ٠ 0 1 1 ضميمعلل ا

 هأ ادكأ | نبألا راررللاو بايعشلا يتليبق 00 كب قيفو 0 ْ

 مهلق نعم رلاب ثو ةوئملا 0 7 يذلانائمب اًمْطوهنم ارذ يتح(تاكنس) ْ

 نمةببرز لخاد كب قيفو: نصح مالا رخآ ىفو راسخ هبوعفدو هيودرب |(

 اهيكلتف ناهثع نا ةلخغا ىمأ نمراص ىتح اهم عفاديل سيراتم رفتحاو كوشلا |

 ماشاب ركبب ةمزه اهنلتو اشاب رهاط دومت اهدوّمب ناك ينلا ةلملا ةعزه دعب ||

 كلذ كك ا
 زيي عل دع سا

 شاب رهاط در, 12 ركذ
 رهاط دوم ىلإ تدمع هءالخاو نادر )ا كرت ةمركشا ترد

 نمةلمحلا ترصخشق تاكدسو رك ونا ذاش ا ١ دونما نم فآلاة ةدايق اشاب :

 ركون ةدصاق تاتيكن رت نمار تراب منار تاتنكنر ىلا شاء

 لع هددع دب 0 رادع دعش ةلا هذه 0 لع دق نائع ناكو ئ

 نيب قبرطلا فصتنم يف 8 نمو ساملا ةءامم ىف 1 لئام اكل ْ

 نيمكلااهاع جرخ ىتح لايمأ ة ةرشعةريسم ةلغا عطش اون لو تاتيكنرتو ركوت |

 نم ليلقو دئاقلا ريف اهنم جنب ملو اهب مق واق ة رع 31 اهههادو ةيحان لك نم

 اهءفادمو امريخذ اك نائءمغو دولا ٍ



 «ي دلل

 || ةموكسملاءايش ًارومغم نك اوس ىف اممم ناكو رعاطلا خيشلا لعب ثعب لايمأ |

 | 1 ةيالك 1 ةحكاوح ءاضقن نينوجلا | - 21 تناك اهنا ةجوه لا ||
 كلل لاا ةوداراألا ||

 أ حيشلانذأتسا ةيرجه ٠8.٠ ةنس ةجملا يدر نكرماقلا مويلا ىفو ظ

 || اهيف ركب رفح ىلع مزع ثيح بودنه ىلا ةنبدللا رداغيل ةم وكلا رهاطلا ||

 اا 1 هلا نم الوحم نيثالث ةمرت للا هلمعأف دجتم ديعتو ||

 ] ا كدسو ةندملا نسا ا ة!موبلا يفو نسل |
 ظ ىف هيلع 5 و ىدملا هتك ام ىلع رهاطلا خيشلا نا علطأ او ْ

 ةءيب نامثع يابو عومبا طسو ىف ماقو لوالا همزع نع ريغتي مل ةرامالا لوبق |

 || ضبقو عقرملا صيمقلا وه ىذلا ةيدبملا راعش سيلو هسالم عزنو يديملا |

 | ناكف ىحضالا ديع موي ةوحض كلذ ناكو مي<ذو ًاتوجسمنيثالثلا ىلع نامع |
 ٍ رافكلاءالؤم ىحضن نولوقب سائلا |

 |7017 مالا جشلا ءادنتا ءوييابو هلوح اوك لئابتلا تفثلاو | ٠
 || ين ىتايبق ادعام هتعاط ىف لئابتلا عيمج تلخدو عّوصمو السك يللا هرابخأ
 || نكاوس نم اهيرقل بودنه هلوح فتلا نمو نامع رداغ مث بابهغاو ىماع |

 ْ تاباغلاو روعولاب امتعنمواهدعبل(تاكنس )قطو ||

 00 لهل او ا ءالولا نطس لئابتلا ضد ون دقو اذه
 || علخوةروثلاب مهيأ ةركب نع نيلهالا مايقو تاكنس ةمقاو تناك ىتح ةعاطلاب |

 ا ظ ةموكحلا ةعاط

2< | 



 هك ا مسا يا

 هنقد نامع لع ر هنقد نايم لع شالا طا ف شالا 0 ك1 ليا نطاب يف ىهانلا رمالا نكيلف ل وبَملا مدعو ضفرا 0

 || هبتك اب ئضر اذا هذاتسال ةرامالا كرتب هنقد نامع يديملا يصْوأ دقو ||

 أ| الك ىفو هب هرصأب ام لكب ارمتو م نكيلف لوالا هبأز ىلع رصأ ناوى
 ظ هئقد نامء ال ىهاطلا جا وه يدبملا مامأ قيقملا لوَسْلا نأ لاك

 ْ صهاطلا فنا دقو هنقد نامعل قا َّك 56 ١! نأ ىلع لد اذهلك

 1 لوالا 210 لكل اذهتم ىناثلا نوكي نأ لع ناو

 || اناكو هذاتسا نم ءىث لَقأ دق فاكر نكي ل هن هد ناتع نإ ىلع

 ْ حاجنلاب ت .الك ىتلا لامعالا لكو هدد نم هل عوطأ نامثعو يلوالا املاح ىلع

 | خبشلا نا كاسب هذاتسأ لامك نا هنقد نائثعب نسا ليتاوأ ىف ْ

 || ديعاف هنقد نائثع لامعا يف لاا ر بظ نامرد ما ىف ىثباعتلاب قأ امل رهاطلا 1

 ْ قم تفرش وراكم نما نع مزه هنافو دعبو للخلا كرادتف نك اوس ىلا ْ

 || نادوسلا ىف يرجام لكل قيقا لعافلا نا لولا ىراصقو.لئابقلا هلوح |

 || هذهو هدب ىنآلا الا نك مل هنقد نامنع ناو رهاطلا خيشلا وه يقرشلا ||

 د اللا نواه نذلا الا اهركس ال ةميَمح ||

 ٠ ريو 'اهيذو هنقذ نانعبر هاطلا غش اناا

 ْ موطر ا يف ةيرادمكملا 5 سساوج نآك :

 ْ تاقثلا] وق ,وحلش لف ن نك اوس ىلاهلوصو لبق هيلع ضيقلا ىلع تلّومف ناعسعأ ظ

 ١ دب دشن نع مترلاب هنع نوهال ماكاو هربص دنء ربرب ىف مايأ ةدع ى نَقهناأ|

 ظ هيلع ضبا ىف ةيرادمكسملا

 ةسخ ع ل نك اوس نع كعمل ىلا تودتهز نم نايف فلو



 « دك »

 دانعالا ىف .ىلا ةوفصلا ين اودهتجا لب ةرثكلا ىلع اودمتمت ال ًاضياو كلذ

 216 ءاسلا)» 2  دنءام ىلا فوشتلا ١ ٠٠ عزو هدحو نا لع
 ةئك نم مكف نالدخ هللا ريفي ةرثكلا ناف قاب 17 دنع امو دقن م دع

 دام ىلع اورب_صاف نيرباصلا عم هللاو هللا نذاب ةريشك ةئف تبلغ ةليلق

 ىلامث لاق دق يرخالا ةوّدلل اونءامت الو هللا ةرصنل اورظناو هل نيجار هللا ||

 مكتلذل اورظناف (ًايش مك دع نذل لف م كتبك مكتب .عاذا نينح موو )||

 مكب لسعف ةرذم ةفظن نم مثأذا مكسشنأ نم مكزحت يه يتلا ةس فلا ْ

 0 هللا د يه ام نو كوع قلا حورلاو هنو مكلكيه لام نم هنورت ام ظ

 نمو انتنم ريصي هنال نيللا هنم زيخ ناسنالا اهريذبو يبر مأ نم حورلا |

 وهودّللا ريغ نم يشخ الف هللا ديب ءىث لك توكلم نا فرع ىنمملا اذه رظن ||

 ءيث لك هدي ىذلا للا اوشخاو سادنلا اوشختالف سمالاو قلملا هل يذلا |
 لك ر  تءاناءرصلا نم هللا نرصنيلو) ىلاست هللا لاق ديف هل هضاب اوموقو |

 مالسسلا و هدنع يذلا ىلا اوفاتشاو ها وفتكاو هللا ْ

 لهم ىلع ةلزان دونما نم ةلمح رداد وررب هنقد ند رداع اكو

 بْنهعم نأ لوقو بحتنو ىبب ذخاف (ييركك ) همسا نك اوسو ربرب نيب ||

 هريس عيان م صاخشأةعضب اوناكودباعصأ هتفاوب ملف ميلتقنل راغكلا ءالؤه ىلع |

 ناك كلذ عمو عوضملا و ةعاطلا ميدس شو ةعيبلا ذخال هيلع نودغ سانلاو ظ

 ْ صهاطلا 0 عمت يت> هن : وعدن هاج م و ل مكي 0

 امدحا ىف هل امهلص ل نايع يلا هدب طخ نيباتك ىدهملا لس دقو ْ

 يفو هتميابع سأنلا مانو ىهاطلا خيشلا وه قريتلا نادودلا ٍِس هنا نا||

 ًارصم ناكاذا هناويصنلا اذه لوبق حاملاو هل فاطعتسا ىناثلا باطملا



 «ن0)
 || قاتشل ةرخالاو ةدعااو هتمظعو هي دابا ةفرعم عم هيلا الا هل عجرم ال هنا

 || هيلعتاولصيهللاهبيثيفن وءجارهيلاانإو الئاقهلطعلام نعهرظن فرصيو طقمفهيلا

 || هحريو نيبرقللاو ةكئالماو نيلسرملاو ءايدنالا نم هبابحأ ىلع لص 6هيلع لصيف
 || ةنجلاو هللا قبرط كالس دق هللا يف هنظ اعو هتمظعي قيل ىتلا ةصاخلا ةمحرلا

 6 هللا هدم دهاج نمو لمعلا سنج نم ءازإا نال كلذ يلا هللا هادهذ

 بر ريغ ىف يبابحأ اوممطت الف( نلبس مهيد انيف اودهاج نيذلا وز ىلا لاق
 ءالب او.عنتف لوط ةرسح بعلو لوزي أم ما ودلا راد ريل اوفوشتت الو

 | انناوخا اوثحو ءاّقشلا بتمتىتلا ايندلا عاتمنع اوضرعأو هللاب نظلا نسم ايندلا
 || اونيمتسا اونما نيذلا اهيأ ا)ىلامت هللالاق ام اونوكو لاقملاو لالا عمم نيذلا

 || تاوءاهللاليبسىف لتب نمل اولوقت الو نيرباصلا عم هلل نا ةولصلاو ريصلاب

 || منولمتلو) لات هلوقب اضرلا ىلع سفن اوططوو(نورشت ال نكلاو ل

 || رشيو تارقلاو سفنالاو لاومالا نم نصةنو عوللاو فوألا نم ءىثن

 مهيلعكلوأ نوءجار هيلا اناو لل انِإ اولاق ةبيصم مهباصأ اذا نيذلا نيرباصلا

 دارم ىلع رب.عااو اضرلاب اولانتل( نودتبملا م كئاوأو ةنحرو مهبر نم تاولص

 اولفنت الو كلذ ترك ذ م ةءادحلاو ةمحرلاو تاولصلا هللا مكنظل انيسح سا

 ) مالسلا وكالذ نع

 ْ ( قدام )
 || لماك ىف يلامَت هللا ىلع مدامءا نكيلف هذه ىتيصو دعب يبيبحاي هناو

 || لكوتلاف ( هبسح وهف هللا لعلكوت. نمو)ىلامت هلوقل الاثتماو اب دصت مكرودأ

 || هرظن حمطم نا ثيحو درو ام هبر هزنك نمؤأا نال نمؤألا زنك هللا ىلع
 ْ يني ال 6 هتجاح لح يف هلذخ هللا ريغ ىلع د.تعا نمو هازاجو هيلأ لصو هر

 كاونلا 6 ”5 »2



 « ادع

 قيفشلا هب ايف ا مع ةدأز نآلا كر ندسحبف هيلع هتمه_-شو هل هللا ةيولوا

 ْ تافضصلا كلت ف وصول اهابأ ل انيش 6 هانغوهيردقو هن ريخ 3 يذلا هيلع

 نفملا را ءاودلا ةيدسل و هدصغ ال هل ريذا ةداراو هيلع ةقفشلا صضخش لول

 نا 0 هللا ةيولوابو هللاب نمؤملا كلذكف هل هتدايزا الا هلام ذا الو عشبلا

 هئاطعا ىلع رداق هنا 5 امهفامو ضرالاو تاوءسلا هنزن ال اريخ هللأ دنع

 ْ هوأ ءانعأ اذا ضيرألا نأ مولعملا نكلو تاريخلا نازخ هدبو ريخ لك

 ْ ميلعتلل سبملا نع تاوبشلاو بعالملا هل حابأ اذاو هناومب تلم ةمعطالا ذينأ
 || اهنع هريقتو هدبع نع منلا فرص ىف هلا ةمكح كلذكو الهاج اس ربك
 ْ هرسسح تهم ىذلا رضاسحلا هررضص ف الع العأو ليب هلأ ا ه نم اي اندلا ىف

 ٍْ هيلعهللا ىلص ىنلا ل 5 دقو مولعم وه م لمفام اصاب لعف كلذلوةلبوط

 1ْ اذه يف رابخالاو (لثمالاف لثمالا من 31 ايلوالا ُ * ءاس الاءالا مكدشأ ) )ملسو

 يلامت هلوق يف ءالبلاب دبعلا هلاث ام اورظناف ةنسلاو باتكلا نم م ملل
 ظ مهيلع كتان وعجار هيلا اناوهّلل انا اولاق ةبيصم مهتباصا اذا نيذلا نيرباصلارشنو)

 || نوعجارهيلا انإو هلل انا اولاق هلوتف(نودتبلاهكنئاوأوهمحرو ممر نم تاولص
 نود هيلا اقامآشاو هيلع همعلو هيدايأ ركل هي ١ ةفرعم هللاب ٠ ْنَظ نسح وه

 ْ ىف صلخاو كلم يلا بستنا نم نا م ولعملاف هنامل لبق نوكت قل تاوبشلا

 ] اذاو ة هحرد لك همفرو نأسحا مر ةعش 2 لا كالا معو هل ةناسدلا

 اهنا هبلق نم. دعتسم هدءا ىلا هنا صخشلا كلذ باق نم اضيأ كالا مع

 ْ مؤ دالك والاد ند هيلع رده ام اذا هربغ يلا عجرب ال

 ع ريبخو ينغو رداق هنأ هما هل هت نادر هيلع هللا ىدابأ ميال

 ملل او انم نب ىلوالا وهو هللا كاملم نم ىنعل هلل أنا الئاق هيلع هيضَش اع



 #ي مع

 ةيسفنلا تايهنشملا كرت ىلع دجلا دعاس نع انل نوعباتلا كناوخاو تنا رمشف || '

 ينددون يل ل ا ا ا ا ع

 ةيورخألا رادلايف اهريخ موديف ةيربلا بر ىلا برقت ىتلا دئادبثلا ةأساقمو || .

 سانلا دشأ لاز ىذلا رشلا بحاصو اعجوتو ةرسح سانلا دشأ لاز ىذلا ||
 حك

 اهدهز ايندلا تاريخ ةبقاع هللا دنع احب نمؤملا لقعلا لع لفارو سوا
 ةرخآلا قام لتنال عم تاملا دنع اهترسح ةدشو تاوفلا دنع اهءؤشل |

 م اوهللا دنعال اوبناف اقداص هللاب قونولاو افلاخملا مايقلا نع فرصلو

 دمأ امع كلذب اوذرصتف ءايتشالا نيملاظلارادو ايالبلاراد ىفاومعنتت الواب || '

 اسدلا نع ضارعالا ىف هباحصأو 0 هيلع هللا يلص ينلاب اودتقاو نيقتملل ْ

 هنا اوملعاو عونّلا بلقلاب هللا دنع ال عوضخلاو غوملا ىلع اوربصاو ابعاتمو |

 رافكلا دنعام لكهاطعالو نمؤملا هد_بع ىلع هللا مصل ريخ ايندلا يف ناكول ||

 اوفرعاف ءارسدلا نمزالو ءازإلا رادالو ءاطعلا لحم امندلا هذه تسل نكلو||

 ايهف ءاقللا ماودوءابحالاب عامئجالا لحم يل اهنم باستكالا نم هل تتلخامأ|

 هللا لاق ءالبلا ضحك هرورغل اهب لطعت نم عم رادلا هذه اولطعتت الو ىبابحا اي

 نولعال اناو ذاع نسحأ مهيإ مولبنل امل ةنيز ضرالا ىلعام اناعج انادىلاعت ||

 اورظناو ءالخلا يوملا ىف عوقولا ىلا دؤم ايندلار ين «از رج اديعص اهيلعامأ|
 عوملاو ف وحلا نم ءىشب ينولبتلو)يلاعت هللا لاق ذا ءاولبلا نم اهيف ام باو

 ةمحرو مهبر نم تاولص مهيلع كئاوأ نوءجار هيلا اناو هللانا اولاق ةبيصم || ٠

 0 هللا نم ةالصلا وهو ءاليلا يق ىذلا ءاطعلا اورظلاف( نودتيملا مكناوأو ْ 1

 ادقتعم هللا دنع ا هللا دارم ىلع ارباص وأ ًايضار دبملا ناك اذا ةيادحلاو ةمحرلا ||



 يا ادع »

 قرد راسم نك إد هاوخ درونف هتيلو ناتسش يذلا روشتملا امأ

 ْ 0 "ا ه١ 1 طدرك نأ نب قاع يش علا 500

 ظ رم ىل هلا حانأام ىرشب مكل فزا | يتتاو هورصلاو هورزاوو هوعباف

 كرصمنيس هللا نإب اضيأ 0 مكلو اباك نافدروك ىلع ءاليتسالاو رسصنللا

 أد 2 0ك « كابي 20 ناد 2 0 وبو 0 تو

 || نمضت روشنملا ذا ةحصلا ا 0 روش ل

 1 دعل ردص هنا لع لدي 1 هنود ناهنع ّط ءانثلاو حدملا نم ا تارابع

 1| م هسه ىدبملا تشهدأ ىلا هناياور ليثع دب ,و نك اوس ىلا نائع داع نا

 ١ 0 0- لامحالا هذه لثم هنم 0 2 3 هبال هك ماعلا 20

 ] ا ا مسرعا 3
 || نف دعبو ميلستلا عم هلاو دمحم انديس ىلع ةالصلا و ميركلا ىلاولادمحلا

 ْ هنوعو ه.ةهصو ةددح يلا هللا دع ىدمملا 5 هللا لأ رمتمملا ديعلا

 ىلا نيبينملا نيملستسملا هللا دابع ءافمضلاب ةفآرلا يذ هللا نيد ةماقا ىف هبئانو

 لك هللا ُهاقو هنقد ركب يبأ نب نامع هللا ءادعا نيريكتملا ىلع ةدشلاو هللا

 ديبشت ببسي مدهنا دق نيدلانا ىببح.ةمركملا لهأ العأ نم هللا هلجو ةنحم
 /)  بيصنلا ماود نع بجو بيرق نع لوزت يتلا ةيلفسلا ةيسفنلا ظوطملا



 « اما

 || ربقل .ةل ذافنا لع تلوع ةموكملا نإ تاثكلا اذه نوم نآو ١

 || ىدبلاطراشأوربر. ىلا نك اونم رثث نه ةلحلا هذه قيرط نوكيسوىدبلا 0
 ] نوبهأتم مبلك ىقرشلا نادوسلا يلاغا نآل ناثع لاسواب ةرداملا بوح ]

 أ ىدبملل ايهتتو ربرب ىلا ةلجلا ريس رذعتيف ةموكسملا ةعاط ملخو هعم مايقلل|| ٠

 || نكاوس ىحاوض ىف ةروثلا مايق تال موطرحلا ىلع ءاليتسالل ةصرفلا ||
 || وأ هلقاد قبرط نع مبلسر" يق رصم ىلا دونملا ةداعا ىلا ةموكسحلا رطضي[| '
 || تناك ةّررطلا هذه نا ىلع نيماع نم لقأ ىف موطرألا نواصي الف رومطعلا || ا

 || ابماقأ ىتلا ربشالا نال اَوبَق ىف يدبملا ددرتي لول ةروكذملا ةجيتنلاب ينأت |

 || ناك اهف نامثع 9 0 دونإلا مظعم غولبل ةيفاك تناك يدبملا دنع نامثع |

 || نم مجم ناو ابهجو يف قبرطلا 0 ةلبلا ريس ةلقرع نم هذاتسا هل هريد ||

 || اوفتلاو ةموكسحلا ةعاط نومججأ نادوسلا قرش يلاهأ ملخ ثيح ي رخأ ةهجا ٠

 || مث هانت ناك ام قوف لاثو هستجرياز هببلا ءاقرالاب هلدحم تناكام غلبو هلوح 1

 أ| هرزا.اودهيشأ نذلا ىلع هتأطو تلشثو كاف تءاسو لال امض الع |١
 دعل هورس شحس 6 هعانبرال | رام هطوقس ناكو هترصتلارد <

 00 0 هنقد نانع ةبو 0

 ةصرف هنوف نأ فاخ رهاطلا خيشلا ةين ةمالسب يدبملا منتقا امل

 ْ 8 ضميالا نعم هنقد ناين ريس نا يلا ن 5 أوس نم دونحلا نعم ةلق مع

 م ءاعينادوسلا ىلاهأ عب ممتخ ىلا رو هل بتكو س٠٠ ةئس ةدعقلا ( يذربش

 : 0 هروص لات قو رام تابع ريو هتوعد و
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 » ١؟وهةنسنابءشمالسلاو نيد 3 دلعل اف هل ربظب قلاع هل لصح نمو

 صهاطلا خيشلا ىلا تاباطإلا لاسرا ىلاوي ناك ضب الا ىدبملا رصاح الو
 || نذأو ىقرشلا نادوسلا يف هتوعدب مايقلاو ةموك.ملا ةأوانم ىلع اهيف هثحتسل
 خيشلا هيلا ثعبفدالبلا هتاه ىلع هلبق نم ريمأ هناو هنع ةباين سانلا ةميابم هل
 نامثع نا هيف لو باتك هعمو هنقد نائع.هسأرب هعابتا نم دفوب رهاطلا

 هنأو مزعلاو مزمل لاخو نم هناو ةعانأ قلك هيالد ص ةريخ نم هلفد

 ا 017 نادرلا قرش ةرامإ ناو هيلع هيلع نم نيلزانلا ءءانأ لبطشال

 درا ار نا قدوم لضفال اناث نوكأ. نأ تكنتساال ىتاو ىمرثكا

 ناو هيرزاومو هن ريل مايعلاب انا لكل حصلاو هرومأ ردمو ةراشتس

 ةردهلا مدعو نسلا ىف نءطلا وه ىسفنل صحاالا اذه لوبق نم ىل علاملا

 نأ ىف و بصنملا اذه تايرورذ نم يش ذا دوعملاو مايملاو لاقتالا لع

 مو.عل ضحلاو ديضعتلا نم كلذ ىفو نائل ةعاطلاب نعذي نم وأ كرك

 حاجنلاب هلمت نرّشام يعابنا

 هاقلتف هتضبق ىف تطمس ضيبالا دجو ىدبملا ىلع نان مدق الو
 ماركالاو ةوانملاب

 ددرتورهاطلا خيشلا رمأ ىف بيرلا ضعب هلخاد باطما ىلع علطا امأو

 هذه لثل ةسائرلا لوبق ضفر هناب اّناو نكي ملهنال هيلعدب راشأام لوبق يف

 سصهاطلا خيشلا نا قمحت روبش ةعضب دعنو هيدب ص دحأصلا اه.دبمو راذعالا

 ءاغولا نمإأتبو دارفنالاو ةولخال مزالمهن الاصوصخو هلاقام لك يف بيصم

 نيبو هني ةريثكت الوادم كعلو ليقثلا لما اذه ضر نم «دالو أنين سلو

وقلاةحصل نّمأ ىثشداعتلا
دناثع ذافنا لع مو ل

 : هيلا ةمهلاهذهدانساوهنق



 و١ «

 || ىفام نأل فراعلا لقاعلاهرثؤيال اهتذلو ايندلا هاج نأ مولعمو ةنسلا ميوقت
 أ| نيع ريصت ةذللا نيع لب اهترسحم ىتتال اهتذلو نكي ل هناك ريصب قرافم ايندلا

 |١ ىلعو هللا اضر يف الا يمسنال فراعلا لقاعلاف ءيث هدب دجال يت> ةرسملا

 || الا ةنسللا ةماقال ميمنلا ىلع مهثحا سانلا هيبنت ىلع مدقأ مل ىتا ىبابحااي كلذ

 || الا دوجولا ديس ىع بذكي الو لسو ه2 80] لص دوجولا د ند أ
 || نيذلا ءايقنالا نم عج كلذ ىلع دبش كلذ عمو هللا دنع هل قالخال نم

 || امو نمزلا اذه نوملعت كلذ نع الضفو ينال هللا دنع مماكمو مهيؤبعل

 | نيدلاب ةرجحلا باطو نيدلابرارفلابالا كلذ نم نصح ممل امو عدبلا نم هيف

 || م ةئسو اباتك دراو ةرجهلا كرث نم ديعوو ةنسو ابأتك دراو لالا اذه ىف

 || مللاب نيدلا ل اهأ عيمج ملسو هيلع هلل 0 ىنلا ىمأ ىلع تبتاك دقو ىنخمال

 ْ نوكب نم لس و هيلع هللا ىلص ىنلا نمض دقو ةئسلا ةماقاو هللا نيد يبلع

 ْ 1 اؤحالا كالت 1

 || نمج رخنأ دعب الا هتئشنام مالا اذهناف كلذ ىلع اورمشتل مكيلا اذبف ةقباسلا

 كتاب كلف تناك ناف هلودرو هللا ند سال كلذ امو 56

 || نأ كلذ نع الضفو ةد.دعارارص رركت مث لسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس

 0 نعم نأ مولعمو هيلع ثحنو منا لوازعالا اذه لثل نوكي مزال مكلثم نم

 ٍ |لده معبأ نا مكنا اوملعأو اعمج د نم ماو همنا هيلعق 4ع لكصو 5 ٌ

 || فءضأ يف هتردق ربظي نأ هللا ىلع زميال هنا ني الو هلوسرو هللا نم ةميفح
 || للا هبسفل كلذ. نع ضرعأ نذ ةتيصت» لها ةهارك ىلع يدلا ربو هع
 || دارا نمل هدصو قالا نعهضارمعا يف هللا ةبومع نمأب مل هرورظ لبق تام ناف
 ند ر'كلاي 0 مردعمو لوحرو و / !دلا ةلذ# ر ءالأ اذه عن "3 نر ولف هأ رم 5 ردملا هدام ذل



 يو

 ةوتفلاو ةوّهلا لع نالد هتماق لادتعاو ه.دعاس لتف نا هيف لاش ام ||

 هنو تار ل لك هنا حلك ألا ف رات ناع نع ريتشاو
 | هرافسأ رثكا يف هنا ىتح عوللا ىلع ربصلا هنع فرع دف مهلاب رهتشا امو

 هريغو ردسلاق رو لكا ىلع رصتشو ةدودعم امأيا ءاذغلا نع ربصل هناوزغو

 ”:اداغو هقالحا ىف لكشلا سرغهنا لضالباو قرارلا ريثكللا نجشلا قرون ||

 تفارغلا هده نم ريثك ا د ناش 1

 يدهملا يلع هنقد نافعدوفورك ذ
 نطو ذنم ةلدا.تم بوذحلا ىهاطلا خيشلاو ىدبما نيب تاباطملا تناك ْ

 خيشلاىلا لصو باطخلوا نا لابو ىوعدلا هذه لادا ىلع هسفن يدبملا |!

 لثمو خاشلا لك هب بطاخم 1704 ةنس نابعش يف خرؤم ىدبملا نم ىهاطلا ئ

 باتكنملوالا ٌوْرِطا نءالقنانههدرونل اذه انرتخا دقو ريثكت اباطحلا هذه ||

 همن وهو تاروشنلا |

 *ي ميحرلا نحرلا هللا مس 9
 دعاو ميلستلا عم ه اود اند لع ةالصلاو 5 زكلا يللاولا هلل دما ظ

 ناوعاللا ةفاكيلا مالسلا ليزج هللا دبع نب ىديملا دم هللا يلا رقتفلادبعلا نش |

 |يف الا هل ةيانعال نمؤملا نأ مكملع زيزع ىننخمال نيدلا خباشمو نيبحلا نم ||
 ىف ةءهلاف رصنو باتكلاو ةنسلا ىلع عابتالاو ناعبالا لاك نم هللا يضرب || '

 هظوظح ىلا تذتتلا اذاو نيرادلا ىف هظوظح مومو هللا هالوت» هجولا اذه ْ

 ءىث هظوظح نم هل لصح مو هسفن ىلع هللا هلكو كلذ يللا هتمه فرصو ||

 ىلع ةنواعملا مكب نظي نيذلا نونمؤملا اهيا مثلاو ىبدبلاو ىلقلا بعتلاب الا |



 ْ 7 ٍ ١/41

 | ابتدسى كلشا ىتكيلو ةجوبازلا مادو فرعا تال لاظ ادة
 |[اريبك كلم ريصأ ىتاب قربت تبطع © نى عدس االله هالو لا

 || نعراحلا وس نم ساب ال فظواز ه0 02 رسرالا الا ع
 ةيذاكلا لوقتهل لاقو هسأر مفر ةعاس دعبو اهلقو اساطرق لوانتف يتذبا ةحص
 | كماقمنمموقتنا لبق اهئافش ربخ كيت ايدناو راما اهنع لاز دق كلتنبا نا
 ذنم "ىلع بذكت اهناب كتربخأ يناكلو كلذ لوقت اهنا لاق مث اذه .
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 ديكع 2-7

 ىلاعفرو فارغاتلا عزوم لد ى> تاياكداا 2ك م و 0 نبرثع

 هنقد نام عمس الف اهنع رطألا لاوزو ىتنبا ءافسش ايف تارق ةلاسر

 تت 5س لوا 5 لاقو هربظ لع قلتسا ىقح تا مالكلا |ده

 لاؤنبلا اإا ىتساتعاه نم فرصنا ال ىناو نآلا دم قدصت ايس
 اااذنلإو ملتلاو ساطر لا لوانتف اماع نبرششع ذنم هنع ةباجالا يف قدصت مل ىذلا

 || حرطاف لجالا اند لوقت اها ىل لاقو همبقو كح ةباهلا ينو دادعالا 1 رب

 بابلايلا هتميشف فارسمنالاب ينذأتساف رخآ ثيدح ىف انذخأ م لير

 || يحن لهو احزام لاّمف كيدلا ةصيبك هترايز لج ال نا ءاجرلا هيلع ترركو

 أ| هرأ لف فرصناو ءاشداام هللا لعفب لاقف مث تلتف ةجاجد ةضيب نوكت نا

 هه اي ع تي ا ا ا ا او ا ع

 ةدظااومو ةدايملا ىلا لما ةيسر تلا فشن ن7 اروبسم ناع ا

 ةمحرلاو ةمفشلاب ارورشم ناكو ةّمرطلا داروأ ةمزالمو ةالصلا

 أ انكردا انرصب عوقو لوالوهتروص اهنا لاقي ةريثك ارودانيأردقو اذه

 ةناغوامساش أدع ةقيفألا نع كعس ةيلامخوا ةيضو روص ىه لب ةيفيدح ريغ اعا

 فاد ولا "يا و



 فتفلل

 اهلراوت ةديدش تارظانم ةينغريملا ةقيرطلا بحاص نيبو هب تناكوأ|

 هلو.بوذحملا لي خيشلا عابنا مظعأ نم هنقد نام ا تل أ.بعاسأ ْ

 صهاطلا خيشلا هيخأ نبا هثروف بتي لو ينوتو ةبوبنلا جئادملا ىف ناوبد |

 نال تلف قد ةلزام نم برق ةلزنم لع هسا ةناذب ىف ناكو بوذا |

 هئاضرتسا ىلا قياستتو همارتحا ىف غلا ةموكملاو نك اوس يف كالمأ هلو |
 : نوُوَش ةئاخ ف هلو .٠ رسام هرصأ نم ناك قع ْ

 س7 ب ع نحس

 هنقد تانع ةمجرت

 ةريغص ةليبق يهو ( ينقدلا ) ةليبق ىلا ةيسلهنقد ركب نان , ناع وه ْ

 ناطلسا بانجلا نا ان ءاَش 6-2 دئاق ىلا تودشم ايمو نك اوس ن 1 :

 نرم كب تل زاح هنقد ىلع أمهدحأ نك اوس يف نيهجو هأمع ناكو دوم '

 سوه ىلا هد ا رضانو نك أوس ِف كالمأ تا مجرتلا نآكو ةموكللا م

 مارك يف
 ةلفاق عم هيلع ضبق هنأ 00 اا 0 45 2 31 ْ

 00 اود 0 8 00 ام ل 0 ف 0

 ظ كالبأ ل ص نوتئادلا يهاب

 فظوملا دجوف ا كل هعم نونئادلا |
 ىتْشا نا فارغلت ينانأ لاَتذ هلاح نع هلق ةدددش راكفأ رح ىف اكس صا



  0و/١ 7

 || نادوبسلايف هيئانو يدا ةيعادنات ىدإ ره هيدد نامعنا فاح رد
 ْ معو اصلخمو بوذهلا صهاطلا حا ادب هاند نامع ناكو ىقرمشلا

 ظ ريطملا صال ادم م ىطصب نك : يدمملا نا يح 6 ءىراملا

 ْ هبقعلم انه هجرتن نا انمار كالذلو ىهاطلا خيشلا هذاتسا هل هافطصا ىذلا لب

 ظ لوقنف اهرمأ نم ةنبب ىلع ءيراقلا نوكيل هنقد ناثع ةمجرت
 ةداحسلا هدهشثرو ةيوذجلا ةش رطلا خيسوه بوذيملا صهاطلا خيشلا

 ىبرذملا سرد نب دما فيلا ديل ريغصلا بوذهلا دم خيشلا همت نع

 ظ م لا ةيدس برذاحلا 4 نييلعملا ةليبق نوط نم نط ند اننا

 || ىف (هربتأ) رم بونج ليثلا ةفض ىلع سانلا ءالؤه نكسيو بوذجلا دمح
 بوذهلا دمج مدج حرض لحم ( مادلا ) ةبرق

 || اهنم رجاه مئةيرقلا هذه دلو هناف ةجرتلا بحاص مت بوذجلا دمع امأ

 || امزالم ثكمو سيردإ نب دمحإ ديسلا هذاتساب يتتلا كانهو زاجحلاب قلو
 ظ ةرورشملا ة 4 تسود هب رطلا تبحاص ىنونسلا كم أ لثم هذيمالت ةيقبك

 ٍإ ةيمتحلا وأ هينغريأاةَش ر طلا بحاص ىنغريم ا نامع لر# دمسلاو ةبرغلا ةَس رفأب

 ا ناحملا ىل بوزجلا دمك داعم ةفركتللا 24 ليز دشراا ميهارباك ميغو

 نم ةيماس ةجرد 1 همر تافتلاو ةءاعر ا نم لان نا دعل

 0 ا يهدر بش ا الا لاجر سفرا هعامشا كلس ىف مظتلاف

 || ةداعلا قوفانح ةيصواخاز انارتحلا < 12 لئابقلا تراص يتح دالبلا

 مسص
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 ابحر دعاصتق نولمش مهار 6 ابلكأتو أبمشمم نأ دارأف ةلصل كا زيا

 ماقت الا ىلا هموق اخرمصتتس.ه يملا يلا شكرا ىلا اهم ف دمة هغنا يلا

 0 مم رشلا ثيبخ عون م هدالب ىلا تءاج ىتأا ةلفاقلا هذه نم

 ةلفاعلا تنكمت ديدش ءانع دعلو ضارمالاو ةئوالا ملا رج مهدالب ىلا لم و

 5 نم تخحنو اه ريس ةعلاتم نم ||

 بارعالا رامك ن نك لحرب فرعل ه0 لاا نم الجر نا كلذ ى

 ا ا ةاعماف ةيخوللا خيبط نم ءاذف هل مدعف ل ُْق هيلع عض 0 ا

 ينلا ءارضملا شئاشملا يل مدت يتح كدنم روثلا ةلزنم انأ له هفيضم لاقو
 0 ءاذغو هءاذغ نأ هعنميل هتفطالم يف لحرلا ذخاف ك رون ريغ اهلك

 بضغلات الاح 1 هلزنم نم جرخو هتدصيرف عونلا اذه نم هينطاوم

 دارأ ايف دابعلا ماقا نمناحبسف

 لوطلا نم غلبت ىتح مهروعش نوكرتي موك رشلا نادوسلا يلاهأو

 1[ ةلوب حسم ريغ ةفقاو اهنوكرت ةيوق ةبلص مهروعشو نادل

 رقبلا وأ لاجل محشن اهنونهديو دج ليوطلا 1 عونلا نمةعبق دعبلا نم

 ةيبقالا وأ لب 0 نءايش نول لو( ىمدلا )نم ةءالم يه مهسالمو

 ايس مسجلا يف ضارمالا دلوب ام ةسيبقالاو ليوارسلا سابل نا نوهزيو
 ىعلا فءدعو قولا ضا ل دلو امم هصق 1 رعشلا قلحو ةدعملا ضا 0

 ناس 0 د تح انوع ناقوسلا ف رك نع انه هدرونام اذه

 قذولل هللاو ةدئافلا هيف امب ةهج لك نع مالكتلا



 ا

 || فوهكلا نواطنو لابلا سور نكس ا ائابقلا ربشأ نمو ةنض ا

 ئ اهلاجرو ةموكحلل عضخم مو ةيسوجم اهتئيد ةيمجعأ ةليبق ىهو ( هيرب ( ]
 || ةموكحلا دال« ىلع نوريغيو ةراملا ىلع لبسلا نوءطّش ةعاجشو ساب ووذأإ

 ْ زوردلا فئاوط دئاوع هبشن اهدئاوعو مالسالاب نيد ةريثك لئابق مهنمو |

 ْ ةيديزبلاو
 || ممسسب داركالا رم لا لات تاعي لئاظ

 || جوزتفرثكا وا نورةةسرا دم حالا )| لساوس ىف نين سلا ْ

 مهشيمعاوشاعو ميلسنرشتناو جونرلاو شابحالا نم ءاسن نونوجسملا كتوأ ||
 1 ظ داركالا مهفالساك ةيودبلا ||

 | لئابقلا راك او رك ذب ال اهنا ىرشلا نإ ل ءاحنأ ميج ى ةعارزلا انإ ظ
 : كلذ ىلع سقو هتايح ةدم زبخلا قدب مل نم مونم دجوو زيلا ريثب شيعت ||

 ْ ةتبلا مدنع ةفورءمريغ اهنافلوبلارتاس ||

 || نوقوذيال نييلضالا ناكتسلا نم نانا 00 ةثدم لتاة دس

 ا ةدحاو محالا ىف معشر طو نبالاو مننا دان موادقو ةنئسلا ىف ةرص زدملا ا

 أ رج لوح يح واثلا املع نوري را تول مهنا يهو لدبتتال |
 ظ نكعو( تالس ) هعمّماو نرد 3 ريصإو جضل» يتح محال اع نودضي ْ

 (آ نءودب ةءولمم قا ود ذا سخي 2 نع محالا اده ص لصخ نا ناسا

 1 رع ىوحن يذلا ءاعولاو انرصم اشر رثع ةمخ غال ةديماولا اه

 ٌْ نيشرق نه رثد هن غلب ال نبالا نم الطر نيرشعو ةس ||

 || قرشلانادوسلا لئابق نم ايباسعا نا اهتممس يتلا رداونلا فطلأ نمو

 '/ عمدنواكأب الصب مهيدبأ نيب يأرف نكاوس ىلا برب نم ةرئاس ةلفاقب ىتتلا



 كم بح سسساال.؟

 2 1 ا ا ا ا د ا ا ا ع ا فاس ا تي ا ل 1 ا 2 ا ا ا ل
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 يترشلا نادوسلا ثداوح

 قرش نم دتمت فارطالا ةيمارتم ىفايف نع ةرابع قرشلا نادوسلا

 نم اهريغو نأ اوسو عوصق رمحالا رحبلا طوطش يتح( هربت )رم لامشو

 ميلقأ نع ة رابع وهو ةريثك تاهج نم شايحالل محاتمو طوطشلا كلب

 نكاوسو عوص5ت 'ضاوشلا تاظفاحمو (ال_سك) ةنيدم هتدعاقو ( اكاتلا)

 06 ردا: اب وا ساحتلا نول ىلا 4 ولا ةيراض لئابق هناكسو اههريغو

 طسوالا نادوسلا جونز نع مهناولأ فاتخت نيذلا ةيبونجلا ةيقيرفأ جونز

 قورف ضع عم تاداعلاو قال_.خالا يف ابضعب هيشن لئابقلا هناهو

 لئابتلارثك ا شيمتو امل ةباتتك ال ةيمجعأ تاغاب لب ةيبرعلا ةغللاب ملكتن ال ابلكو
 لبالا نم الح مهيشام و اهموأو ةيشاملا نابلاب ةلاحرلا باسعالا شع

 ةعستم ضرالا ف ف ورك ىلا يواب اهضعبو لابملا سؤر لئابلا ضع نكسنو
 اماخاد ف ىرف ةدع عسل

 ىنو ( هودندهلا ) لئايق بارعالا ةشيءك شيعت ىتلا لئابقلا نمو

 تايحلاو ضاغوتبو السك يلاوح نكست هودي دحلاف رار اهأو بابلاو سماع

 000 كش نكاو د ىتاوط نكست زازامأو 1 يلاوح نانكس

 ليوطتلا ن هارارن اخ 55 نع انيرضا

 ةمسن نويام زواد اهسوفن ددعو هوديدهملا هلق لئايقلا هتاه ربك او

 ءامدلا كنفسو .بورملا ىلا نولايم الاجر نان ريثك لبالا نم اهنشامو

 ةعدلا يلا ليملاب نيتفو عملا بابحلاو صاع ىن سكع منا ريج ىلع ةراغلاو

 مايقلا عيطتسلال اهتم ةدحاولا ناىتح مانسلامظعب ةروبشم مهقونو نوكسلاو



 جوس ا يا مع ع

 اا

 ظ نم غنا نييبنلا لعل دحأ ىلع سءش تءلطام مالسلا هيلع لاقو رك ا

 | هللا لوسر باحصاك انءامصأ نال فرآآلا هتلزنع ورف متملع ثيحو ركب ىبأ

 ْ هللا ىلص ينلا صاب هتفالخو نبدلا ىف انتفيلخ روكدملا وهو مل-وهيلع هللا لص

 مسيلفىن ردبع اقدصمو نحال مويلاو هللاب 1 م ناك ند ملسو هي هلع

 هولماف ىهاظلا ىنا املاغ رع هزم متر اذاو طابو ا هللا دبع ةفيلخلل

 || يسوم ةصّش راصيالا وأ اوريتعاو سلا لبوأ اتلاو هللا مع ضيوذتلا ىلع

 || ابلع نايل و دواد مدس زيزما هباتك ىف هللا اهاكح مالسلا امهبلع رضحلاو

 ْ ةمحر اذهب مكترذنا امناو ماهوالاو كوكشلا نء اوماستل مالسلاو ةالمملا

 ةيااويسو هوست القل قئاذلا مكنم دهاشلا غلبيلو مكيلع ةقفشو مكسل

 || دقو هلوسرو هلل ةيذأ امناف هللا ءايلوأ ةيذأن ع اورذح اف اوكتلهنف رولاو ملظلا

 || ايندلا يف هللا مهنمل هلوسرو هللا نوذئوي نيذذلا ناد لاف هباتك يف كلذ هللا نعل

 || هنايلوأ ىلع رويغ هللا ناف برملاب هتنذأدقف ايلو يل ىذا نمزا6 «ةرخألاو

 || دنع نوهأ رانلاب اهقرح مث مسج ارب لا ضقت ن زم درو هنأ ماع دف

 || ىئانلا انتميلخو نيملسملاةداق وهةئيلا ناو هتايلوأ نم املو ىذوي لا نم كلا

 ] لاثتمالا مدعو ءوسلا نظو همح ىف ةسوسولاو الو نبا ا عيمج ىف انع

 || اوعجراو هللا ىلا اووف دس او فال اوهماكحال و هل ةرجاشلاوهلوق يف هيلا

 ١ نايبلا اذه ىلع ىنامح امئاو ناعالا باو اوبلستو ١ ةانسح بهذا نأ لبق

 || بات نف ينامالاو سفنالا ةيواه يف عوقولا نم مكتبامحو هللا يف ةحيصتلا
 1 هلوسرو هللا را اذهو هيلع طلسو هئم هللا مهتذيف داع نمو هيلع هللا بات

 أ| الو ميلا باذع مهيصي وأ ةنتف مهييصت نأ هصأ نع نونلاخ نذل ردحيلف
 مالسلاو ميظعلا ىلا هللاب الا ةوق الو لو>



*» 107١ + 

 اوملعاوك لذ بسحن مكين هنو مك هأعف نافهتراشاب ء 00 لع هللا

 يلاعت هللا لاق 6م ملسو 1 مالم هللا لوس ١ ع ضف 2 ف هد أضف نا انيق

 ةريخلا مهن وكت 3 1 هلوسرو هللا ىف اذا 008 نمؤأ ناك أامو»

 هردص 35 نآك نث«انيبم هلال لض كهف هلومرو هللا صل نمو ممسعأ نكد

 كا!لذوهتافغ باسل نيدلا ند“ هحورذو هناعإ مدعل كلذف 0 لجال 60

 مث مهيب رجش ايف كو.كحم ىتح نونمُؤي ال كءرو الف» يلاعآ هلوق دهاشل

 0012و كش الو ءايلست اوملسو تضف اما رح مهسفنأ ىناودجنال

 ا نأ »هلو هيلع هللا ىلص هلوقب ايس هلوسرو هللا مكح نع ا

 لواو قددملا ةفيلخ هنا عم ثددنلا ا ينحل كردعلا مكيلع فاغاام

 نارقلا صن هلوسرو هللا دنع قيدصلا ةناكل اورظناف ةءدبملا ىف نيقّدصملا

 رضخلابنطابلاب هرزاوو نيَّدصلا ناكم هللا هئروأ نم ةناكمل اورظناو ميظملا

 هند دعت هللا ىدانأ نم ذدو هلوسرو هللا ن *.ه ديوم دادسم ورف مالس لا هيلع

 000 00 اتق هرودقو لسو هيلع قل لح دوج ولا ديسأ ةراشأ

 نآ اوملعاو نامعالا باسو نالذملاو لايولا ثروب همح ُْف ماكتلاف كاد

 ب بتالملا لقو كلا ىوأ هنال تاؤصلا لع لو 2 نكح او كل امفأ عيمجج

 هيلع اوضرعت الف مكلاومأ ب 1 وأ مكنم سم لتق 5 ىلع 0 نك ولو

 مكيولق ىنصتل ايندلا ثئابخ نم مكيكزيو كربطيل كلذب مكيف هللا همكح دف

 ادخن كنج ىسقتلا م الكلاب ولو هّمح يف ملكت نمو 0 لااواتكر

 ءودس لع توملا نم هلع يشحنو نييملا نا وه كلذ ةرحآلاو ايلا

 "سل لوع ذا 1 و هالات ىذلا قيدضلا ةقيلخ هنأل هللا ةايملاو ةعاملا
 ةحيصلا ىف لك نئانلا ومآ نا ملسو هيلع هللا ىلبص لاقو «انعمهّللا نا ن زحنال
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 # اذو ©

 ىلع مالكلا دنع هاو اندر وأ ىذلا وطار _ د ةيعمو جرخ ىلاتلا مويلا ىفو

 عنقيل ه ردصأ هلاو روشتملا اًذبه ىعأ نمت امىلا انرشا دقو( هزار طراس

 مهقوحي ةبلاطلا نع هراب يلاهأ
 روشنملا اذه نا لاق قب رفق روشنملا ذه عا يف لاوقألا تراشت دقو

 ىلعو مويلا اذه ىف هردصأ هنا نورخا لاقو هراب لهأ عانقال يدبملا هردصأ

 مهبلع هالتور وشنللا اذهم ىلاتلا مويلا يف هموق ىلع جرخ يدبملا ناف لاح لك

 ىثناعتلا هللا دبعل ع ةبسلو موللا هيجوت نع اوفكيل

 لمعلا اذه ىلع ائطاب نيقفتم اناك امهنا ىلع 0 روشنما اذه لدبو

 باّتتك نم لوالا وز نع ال.شق' دحاولا فرملاب روشنملا ةروص يهاهو

 تاروشفملا

 3 مج محلا هللا مدل 2#

 دميو ميلستلا عم هلاو دم انديس ىلع ةالصلاو ميركلا ىلاولا هلل دبجلا

 هللا دابع ةفاك يلا هنم امالعا هللا دبع نب ىدمملا دم هللا ىلا رةتفملا دبعلا نذ

 ةفيلخ هلا د ةفيلخلا نا بابحالا ابدأ اوملعا دسب انمأ هءاتكيو لاب سا
 شيج ريصأو املا ةفيلخ وبف قيدصتلاو قدصلا دئالم دلتا ىلا

 دمح ديسلا نب هللا دبع ديسلا كلذف ةيوبنلا ةرضخلا ى هيلا راذلا ةيدبملا

 هللا ديع ةفيلحلا نا ىنايحا أب فا م اع ثيْخ نيرادلا ىف هتنقأع هللا دمج

 او.دأتف مو هيلع هللا ىلع دوجولا ديس هيلا راشا دقو هنمانإو ينم وه

 هلوةىفهوةدصو 3 مكميلستك ًاتطابو [سهاظ هيلأ اوماسو ىم مكبدأتك كيوم

 انم نذاب وأ ملسو هيلع هللا يلص ىنلا ىماب هلعفرام عيمج هلعف ىف هوعهتالو

 نادوسلا 47د



 *« اة

 ةنسلاو باتكسلل ةفلاخلا دئاوءلا عيبج اوكرتب نا مهعم نمو شيب ايكلا |
 هال كل اوفا كلل دن دحأل اوطرغشا ١ 4 ككل | لاومأ تع اوكرنأو
 امافةرجملا رادب اعيرس اندنع اوريضحاو مكلاومأ ةاكز او> رخاو | اتوا ىف

 اوعحراو هن , ان صأ ام عب ج اول عفاف رت 2 ب ل اع ةيحاو

 اوزوفتوهلوسرو هللا ناما مكيلعف ركذام تمس ناف هلك مهلام ةنيهج ةعان

 لا مكتفلاخمب هلوسروهللا بضغ مكي اعف اذه أن ا مقااخ ناو هللا ءاضرب

 (| 21099ةنس جر خراتلام السلاو مكرأي ايد ب ارخ ومكتا زا نم دب الو هللا

 ظ نونئطم مموىدبمال عوضخلاب اونعذا مهلا لمرلا يلا باتكلا لصو الو

 أ امع ايات هللا لضف نب موتلا ىدبملا ىلع دفوو هب م عاام اولنفو ءادعلا هل
 ىديملاناماب امئاو هموَق نم طرف

 ' لع 00 نيد لنا ةنح 00 عيد 0 7 30 1 وبلا ىفو

 ْ فب رش ةفيلخلا هر كالذل باس نم 1 1 0 انا 0

 1 0 ريغو رداقلا دبع د وم و ىلع يناس رداملا دبع هةموو يدهم 2 نا

 ْ 7 لتش نافل 0 لص هيلا يدمملا ىلع اولخدو 4-تءارق ىوذ

 يثياعتلا نا هل اولاَتف هينيع نم عومدلا تردحناو ا مهباجاف نيلجرلا
 ظ 1 وو هلزءاف كتع.س هوثشنو كتيدبع نم سادنلا رفنيل ةلعفلا هذه لعف

 | رف ةفال ألا المل ويك ريخ رداقلا دنع دوت وهاهو ةلاكم اني

 هتأب يح فارصنالاب مرمأ اريخأو ءاكبلا ىف لاسرتسالا ريغب مهي
 ] هرازو ةلك_ثملا هده لح لا هيلا ملسو هيلع ديلا لي ىلا

 : 0 هيلع هللا لص قى دا هي 1 هر هما موزلب د سأف ىثباعتلا
. 



 #« اذ

 معز نب موتلا لتقرك د

 تاقزرلا معز لبجتو شابكلا

 نيب ةمقاولا ةضوب ءارحص نكست ةلاحر ةبودب ةليبقل مسا شابكلا

 نم راجتلا عطس ل ام اهلا>ر لغتشلو لب الان م اممشامو ن ل افدروكو ةاقد

 تضل لع أهسوفن ددع ودرب ةريسبك ةليبق اب ةلاقد "ا ل افدروك

 تال ا رئاسو عوردلاو دولباو فويسلاو راكب لوبملا مدنعوةمسل نويلم

 ماس نك هللا لضف أميعزو ليبقلا اذه نم ىتلابرألا

 احاجت اهب نوُماَقلا فداصي مل نافدروك يلا ىدهملا ةوعد تاصو الو
 امعاط ىلع ءاّمبلاو ةموكلا ءالون نورهاجم اوناك نيذلا شدابكلا دنع

 مهم ماقت الا كدصق نافدروك ةيصاع شيال ىلع يدهملا 00 املو

 كلذ نمو هذوفنل تعض قلل لأم 'أمعلا لع انفع تع الا ل 3 ولاوب اوناك م

 اهوبو يدهماةعاطب نب دن 3 هكعم ءهج نم ةليبَعل ال اود رتعا شد ايكيللذا

 نبلعو شيبابكلا ميعز هللا لضف ينبا اصو موتلا يلا اك 5 نحد

 ءزلا قرم 6 ةنركص ُُق تشم وه 6م هصخن ئه هلافن مهخاشم ند شارف

 ص مالسلاو ةالصلاو ميركلا ىلاولا هلل دجحلا ميحرلانمحرلا دا مدل

 هللا دبع كسلا نب يدهم 17 هير كيع ند دعلو ميلستلا - هلاو 5-15 ادعس

 نداقنم منك 3 هنأ ص 0 لع ل 00 هللا لضف دلو 2 1

 2 عا اوهنو ناس ل لس مهم هومتبم أم 6 هلهأر
 0 ته حاحا يسبل نلمس

 نتف تهضت حم موك دع عتتبسو



 «ادح» لل

 ىف رقوام لامتحا ىلع ارداق دمي مل ةللا هذه ىمأ نم ىدهملا غرف الو

 اهيلع ةقلطملا ةرامالاب هل بتكو ةرايطلا ةهج ىلا هصخشاف هنأأ نم هسفن

 ىثداعتلا بدتنا عوبسأ دمبو ةندملا جراخ هل ةيرقب قلو ضيبالا رداذف

 هجنع ينا نادمح ةدايق تحن ناسرفلا نم نيفلاو قدانبلا ةلمس نملتاقم ىنلا

 الو ةلباقملا نم هعم نع ضيسالا ةردانمب هيف را يدمملا نا 1

 ف ونمو ةرغ لعهيلع ضبشو هنملا كردب ىت> هريس ةهجو اذ !

 طاحاو رجفلا ليبق ةيرغلا غلبو نادمح راسف هلاومأ عيج رداصنو سار 0

 هليكووهيخأ ىلع ضبقو همون شارف ىلعهيلع ضبقو مدعملاب راوسلا ةطاحا اهب

 هيف ذ ىذلا نصملا يناجي مهقانعا برضو ةرايطلا يلا مهداقو افاتك ١ وش واو

 ةرائطلا ةيماح هنملا

 ىتنأ اودهشا »نب رضاحال لا هساو مف مفر هقنع برغيل دالملا اند الو

 دوعو:تررتغا دقو نصملا اذه اوناك نيذلانيب ؛ رصملا لتَق ريغ 2 بذا

 «هيلع طلس املأظ ناعأ نمو ىلع هطلسو ينم هللا مقتاف هتنعاو ديلا ماظلا

 ناب هريخا لسو هيلع هللا لص ىنلا ناب ناعأ يذلا ىدهلل سؤرلا تامحو

 هلتق كلذلو اناتمو ذك ةفالكا ىعدا هناو هيقارن زواحت ال هناعا قفانم هنملا

 هيلع هللا ىلص ىنلا هادف لوش ىددلا ىلإ هلا نم انك تباعا هنا

 نافع نب نامع نيرونلا يذ ماتم ثراو هناو مير 0 هع دا سو
 خص ر ملاذا فلتملا هم واقع - أ هيلع هللا يلص هلا و ناوضرلا تئاحس هيلع

 لوقلا اذهل

 ريربتل ةفيرذ قاتخا لب هنملا هبتكي ل قفلم باتكلا اذه نأ ىلع

 " دابعلا لالذاو دالبلا كالتما ىلع ىدهأا اودعاس نيذلا رطاوخ نيكسنو مهلمع



 لا سس سس سس سس سس ا اااا0اا/000000000 فة 21

 7 < ١

 2 راتلا مالسلا و هسفن الا نمولي الو اندنع هل دبع الو انفلاخ دف هنلاخ نف

 ٠١ ؟؟59 ةنس لاوش «

 م 6و

 هنملا ل رس

 هلاليتساو نافدر وك ىف ىدبملا ةوعدب همايقو هنملا صأ نم ناكام انرك ذ

 تاركنملاو مئاظفلا نم هانأ م انيب دقو ةرايطلا ىلع

 هنع هللا ىذر نافع ن نايع ةنالخ كد وبن هدعب يدهملا نآكو

 حور ناكوءاركا يف دازو « هنملا» هيلع عمتجا نفي الا لع يدهملا فحز الو

 هلوح فويسلا ىرهاش همادخ نم نب رشع رص هلوسو فدو للا ودغبو

 مدع نه يدهألا ةداع هيلع تناك ال افالخ
 يضم ل نا ءاماكلا رع | مامسلا ,

 مهنا ص زلال راملخإ 0 3 ىلا

 ةفالخلا بصنم نم هب هدع وام هزحنتسو يدهملا قباضي هنملا ناكو

 يس ونسلا نب ىدهملا دمحم ديسسلا ةعدخ ىوئب ناك هبال رد موب نم هدعيف

 ةدح ىلعكلذ رك ذ ينايس م بمصنملا اذهب روهشما

 ءافلحلا عبا ر هنا سانلا نيد عيد نق يدبملا دوعو هنللا رتغا دقو

 دنع هب ةءاشولا نم رثكيو ىشداعتلا هللا دبع ةفيلخال ضغبلا ديدش ناكو

 هعداخو هنملا ىرادب ناكهنكلو ىشاعتلا ىف هته لدس ال ناكىذلا يذلا

 نافدر وك مياقا قرش ناتكست نيتللا (ةعما وااو عمل ) يتايبق دنعةلزألا نم هلال

 نيتاه ضاقتنلا يش ىدبملا نك ثيح سكيه لارنإلا ةل قيرط وه ىذلا

 ةلخلا ىلا امهمايضلاو هيلع تاسفلا



 ي ١١4

 موط رملا يللاهتقفا م هلأسو ةدوءلا ىنهل نذأب ال نأ ىدبملا لعراشأو ةصرفلا

 || مالا اذهىف بغرب الناب هعنقاف ىأرلا اذه ىدبملا هيلع ركناق هءم داهجلل

 نم ربظب لف يدبأا لعفف يدبملل هتعاط نم دك 8 و هرايتخا دصقن اك أو

 هدصاقم ةيقب ذافنال يشياعتلا داع مث ةعاطلاو ناسحتسالا ريغ مدا كلل

 هطخس م دقوةتاعف نم طخاسودلا وهنم ضعتمم مدا كلا نا يدمملا ىلا لّقنف

 ىبررغدقو هل دعو الو باذك مكيدبم نا ممل لاق ثيح ءارمالا نم ريثكس

 ثكت دقو موطرألانم غرشب ىتح هليتةفارص ديرب هنا مث يدالب نمىندعباو

 ىشداعتلا لاز امو ةريسن مايا د_هبةبوالاب ىندعو ثيح هياطعأ يذلا دهعلا

 0 و هيلع هللا ىلص ىنلا نا هيف 3 1 وشتم قدما مذ ىتح هن يعسل

 هن وءدب نيقدصم ريغ اهمال دمحا هيقفلا هيضاقو ولابد ما مدا كملا لت هما

 هللا ىلاو هاضرءةساو هيف المتسا ىذلا ندخل طسسو اهقانعا تبرضف

 رومالا م

 00 ةراقا را نع الق يدهملا هردصا تانك ةروص درو انهو

 نأ مهغب هنمو مد ةفيع م وطرألا طوةس دعب عوبطملا يدهملا تاروشنم

 وهو هلبق نم مك اك اهكتلم ربتعي هناو ىدهدلل ةناطلاب تناد ىلقت لابج

 انديس ىلع ةالصلاو ميركلا ىلاولا لل دبا ميحرلا نمحرلا هللا مسن »

 ليج لها يلاهللا ديعنب ىدملا د* هر دبع ند دعاو ميلستلا عم هلاو نح

 ةآو درو هللا نعول لابملا لهأ ةفاكو لح مقلاو لدنملاو يبصلاو وردكلا

 مكبورحب مكلك اوموتف مذا كلا نب رمت مكيلع ا را ادعو ان سعال نيسعناتو

 رم كلا مسم مايقلا نع اورد ات الو يرابمتلاو كلا لسدلا لات ىلا هعم



 ه6 ب

 رام الاو يشياعتلا بابءوزاب هىصأو نيطالسرداملادبع هأمسو اهركذ ا مدق :

 هرابخا ةيقب كد قابساو ه سصأب

 || ةميرس اهلا ىأ ( جاجدلا رّمص ) ىمست وبدام هل اهادهأ يتلا سرفلاو
 اهب صنت ناك اهبحاص نال ديصلا كارداو ماعنلا ثا ءاقثقا ف

3 
 يلقت كولا مد ألئق 0

 || يدهملا نا ركذن انهو يلق لابج نع حاضيالا ضعب مدق امف انركذ

 || لابج كمولابد ما مدآ عم لباقريدق لبجيملا ةموكملا هون ماراف نا
 أ| نماريثك أيش هيلا يدهأو اموب نيرشعو ةسمخ هفاضأو هتدافو مركأف ىلق

 || اولمفو ريدق لبجىلا هولصوا هموق نم س راف ةئامس هدماوةيشاملاو ربتلا

 ظ لق لابج يلا نيعجار

 أ هروزب 1 مدآ كلا ىلا غر سكيه لارنجلا ةلمحب ىدهلا رفظ املو

 سرافاتام هعمو هموق نم ريب ددع ىف مدقو ةوءدلا باجاذ ضالا ىنا| .

 || يديم برت نطقلا نم تاشيخمب ةاطغم ممويخو دوملاو عوردلاب نيلبرسم
 | هشيج هل ضرعتساو همدقم ابيحرت مفدمةئام هل قاطأو هشيج عيمجم هناقالأ|
 || مومامطل قونلا ترحتو تاقدارسلا 1 داس قدانبلا ناري تلطأو
 |١ لمحت ناك هنا هل يدبملا ماركا ةحرد تغلو عياسأ ة ةعلرأ 2( 2 اوثكمو

 نك ىلا ئتياشلا هدي 2

 هيلع ىدهملا لابقاب سحب ناسنا ىأ ن نم هزأ ص ىلع ؛ فاخم

 هده يثداعتلا متغاف هدالب :ىلاةدوءلا يف قديما د تا مدا كلملا ناكو

 ٍجح هدب نيد اهنا لاوس هماعظ ةعصق



 2 0 ٍِك

 ينصر بوقعيو نايز ميهاربإ لوالازالبلا ١٠1 دف هيلع عورألا
 نيريخالا نع قو مهقانعأ تبرضوهلنيميمح نيش دصاناكو ساجلا ىتاكشاب
 حر ةريخذلاو ةحاسالا هل ناعم امملاو ةديكملا ريبدت يف هاكبرش امها

 عيمجبا هللا
| 

 يدجلا يلع اشاب نيطالس مودق,رك ن
 ىدسملايلا ااطخ لسرأ اهلك روفراد ىلع ءاليتسالا دلاخ دمحل متاملا ٠
 1 او مئاننلا نم هادك ءاضادل مدقو رصنلا نم هل حبا اي ةرش

 بتكو روردلا اراها أعفدمو مفدم ةئام قلطأف فالالاب دمت هين ع 5

 طرش الو ديف ريذي دالبلا كلتل امزال هاريام لك ىف ماعلا ضيوفتلاب 1 اتك هل

 لزنوض يالا رداغدقو هكردأف اشاب نيطالس لاسراب هيعأو ةميابملاب هل ند

 ناكو سانلا نم مج هئاكلل جرن هءاعم ىف كلذ ركذ 6 (دهرلا )

 لينلاب ةءولم ةنانك اطبأتم وأنرد انطنم

 دحأ وبدام خيشلا نا اشاب نيطالس ربخأ ىذلا وه سرفلا اذه لعاو

 نم هعنمت ةرضاحلا هتلاح نأ هلوق نع رد دتعاف هل ةادعا نايرللا ويش

 ةغللابىهوالثماهذختاواهنو رحاملقن يتلا ةرابعلاهللاقووب دام هفطالف ليخلا بوكر

 الوبط هل درو سرفلا هنم لبقو ( ريثك فوشدب ليوط هرمي لإ ) ) ةيماعلا |

 | لوبطلا هتاه نا أشاب نيطالسس لاقو ةمئاقو يدحا يف هنم اهنغ نآك ةيرح

 نييبوروالا دنع برا تايار ةءاثمب : مهدنع

 نقلا ةعببلا 00 هدد لبق ىدهملا ىدب نيب اشأب نيطالس لثم امو
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 هسرتاك انك د

 || روفراد ىلا دلاخ دم عم ريرب 1 سابا نإ ربع ثسب يدهملا نأ ان كد ظ

 ظ يملاو 0 ما سايلا هوبا 8 ناك ىلا تاركنملا#لا ةراشالا اذل مدق دقو

 ةموكحال هضغب ةدشو ىدهملا ننال زايحالا نمهنم ناكام

 مادقالاوةعاجشلاب روهشمهوحرت اغا رمسدمسا قنص روفراد يف ناكو

 || نوراه يمسملاو ةموكملا نيب اهرازوأ تءفر ىلا بورا ىف ءاضيبلا ديلا هلو

 هلتق ءاجيذلا دعس هريزو لتق ىذلا وه هناو روفراد شرعب ىلاطملا ديشرا

 انه اهداربا نم سابال ةصق كلذلو هالوم لشف سبس

 || ركذ انل مدق ىذلا ناقدروك ديهش فب رش كد ىلع ماَمئاَقلا نأ ىهو

 ٍْ ةلعراو فار هريزوونوراه ةدراطمل ةوق دو و ايثار 0 هلتق

 رح .الا ةدراطلل نع اونججأت هناسرت سلا ناك ١ اهراش تا

 قيفرلا نادقفو بمعتلا نم هقيلامع شرلاب هسفنب 0 عيان هناف هوحرت اغ ا

 (اشاب) 0 (اغأ) سوما مشخ هعزانف هسأر زحو هلتقو ريزولا كردأ ىتح

 ةموكملا ت ًافاكف هاوعد داسف رهظ قيمحتلا دعبو هلتق يذلا هنا 0 و

 قزوبشأبلا ن م يدنج هنأ 0 لعادئاق هتلعحو هو>ر : اغأر 0

 ||اهتيو هداوق نم ادا كس هر ىلع دااخ دم ىلوتسا الو
 || ةعاطلا مدع تزهظا تارغالا نه ا الاومأ ةرداطل سانا نا عم

 |١ ضي الا يف د يلا هذاغناو لاأازا ربل ه.ه سايلا نب رمع لعِخ ةيودبملل

 || هوحر ” اغأ رم نوكي نأ فاخخ لاير ثلا ال نم رثك اذهل هنا لاو

 يوني هنأو هدض هديك ردب هنأ هدنع هأمرف دلاخ دم لبق نم هيلع 5

 ا 2 لا



 4« تن.

 لل 117 ايف انعم قاسو. عمات ىلا السر لاومأ :ببنو ةيماملا
 هتافلخو ىدهملا يلا |!

 لدع هنكل و هلدْف ىو دلاخ دم لاك ةءمج كب كيفنلا لع صيف و ٍ

 هملطاف روفراددلا> دمت رداغ ىح أيفنم 26 ) قر هي هأفنو كلذ نءء

 ررفراذب هناخيصحا ةلادد كد
 نيذلا ءاقرالا نموهو ناواس دع ةمدسا ريعص طباض (هراد)ةيماح 2# 3ك

 هولا لع ادئاق دلأذ 2< دع هلءح رم ءاملأ طوف دعلو حالسلا ت كل 53 اوقر

 اطباض ا > بملا هنبلا 0 ىلع لعجو ةنموك لا نم 0 نيذلا دولا ْ

 فص دعوا ضو ينداخ - هرفاف ىناقللايدنفأ لم ةهدشأ ايرصم ١ ا

 أهريغو شواطر 0 ةثمل لشع تاناخ بملا ُْق نولغتشل ن لوب سد 4 .طابض ْ

 ىلا نعواف نيتفيظو اذ لوك ىناعللا د ةفيظول اعاط اما د ناكوا'

 قرتحاو ليانقلا تفذاقو دورايلا بملاو لعفف مهاغشاب هيف نياغتشم لامعلا

 ةناخ بلا نءاوبيتت دق اوناكمممةسخ اجو هلاع نم ةسمخو يناقللا دم ||

 كضحاملا هل لاقو دلاخ دم ىلع نايل_س د# لخدف مذ جحناو> ءاضف يف ا

 نم هيا بملا اوذرحا مماف ليإادكزم 2 هموق كامو 5 اهلل بانتجاب 66 لا ْ

 بجلا جيراخ اوناك نيذلا ةسمخلا ناو انب ارارضضا اهوفلتبو اون "ريكس ءاقلت ١

 رانك مال مهقانعا تارضو مولع ضم رانلا سب اه همر نيذلا مم هباخ



 « اهو

 نيفظوملاو طايلا نم 4ءم نمو يدننأ صاع انامأ ىدمملا تبتكو

 رس سم أ

 مهبصي ملوكلذ ناك دقو مهضاسعاو مهلاومأ يف ءوسب دحأ مهسمب ال نا دكاو
 ضارىسعالا كتعو لاومالا ةرداصمو لاو مطلا نم مريع باشا اه

 ةرشافلا لا 5 ت

 تناكو نيب رصملا ةزو> ىف اهوخد ذنم روفراد ةءصاعىه رشافلا ةئدم

 روفرادنيطالملا

 ةافو رثألع اهرداف هتكبلو اهم امعم ناك انشأ نيطالسب نان رك ذ دقو

 اهتيمال .انادتموقو اييلعارردم همج كب ديلا ناكو ىلاطنالا مرا

 ىرصم طياض وهو

 ميلستلل هاعدو رشافلا ريدم بطاخ (هراد )يلع دلاخ دم ىلوتسا الو

 اًضرلاب هباجاف هراذ ةيماح هتلبق ىذلا طرشلا لع يدهملا ةعاط ين لوخدلاو

 (طابطلا هب لماعامو هراد ةيماحت دلاح 32 فام أبن لضئاانو ل

 رخآ يتحعافدلاو دهعلا ثكن ىلعمعص بيذسعتلا عا ساو تلسلاو س00

 ةحاسالا عيمجو خيراوسو مفادمهعمو رارج شجي ه 0 مدّقتف ةايللا نم ةظأ

 رشافلا ىلع مجهو روفراد تايماح نم اهمنغ يتلاو يدهملا هعم اهذفنا يلا

 ةمج راسم رّمهمَتلا هتمزلار ةميظع ةلاسس هتلباتف ةونع اهذخأيل

 رانا الو تاماكحتسالا جراخ ةيماملا اهنم يقتسن ىتلا راب آلا تناكو

 يساقت ءامالب ةيماملا .تديصأو اهمدرو رادآلا كلت ىلع اليلودملا م

 بادع فعاضوةن.دنأا دلاخ دمت لخدو ميلستلا يل ترطضاف مايا ةنالث امظنا

 1 هلخادب

 ا



 « ه9

 يد وأو مالكلا هل نيلبو هفطالب دمحم دخاف مكنم ةرشع لتش نا دمبالا

 نيرضاملا ضعب ناكو . ضعبلا قاطأو طابضلا ضعن نع باذعلا فيت
 مو مهلظ باف دلاخ دمحم هديدهن رثأ ىلع اشاب نيطالسس بيصإ ارش مقوتب
 هوركم هقحاب

 ه0 ريدم ُْط وفسر» د

 ناكو اهرث د انل 00 دقو رشاتلا نم لاتخلا ميلقالا ةدعاق هياكبك

 00 لسا ماتور قاكز سام يدنفأ مدا يعدب ايئادوس اطباض ابك اح

 يثابكبلا ةبئر غلب يت> ةيماظنلا ةيدنجلا

 اشاب نيطالس ىلا ىدنفأ مد بتك هراد ىلع دلاخ دم ىلوت_سا الو

 صاف دلاخ دم دب ىف تثانكلا مق وف هلع امج هريشتس امأعا ريدم هتفص)

 ةقاط الهناو ىدبملا ةءدبع قدصم هنا هئمضي اباتك هلستكي نا اشاب نيطالس

 عاطافة رحالاو انذلا رس نا نر هلثم لعشب نا هل حصنسو هتمواقع هل

 دلاخ دم ءاش م5 بتكو اشاب نيطالس

 علخو ىدبملا ةعاطف هلوخد ناعا يدنفأ مدا ىلا ثاتكللا لسو الو

 ارا 0 0 هرقل ىدنبملا ىلا كاف ليسرأو ةيوكتمل ةعاط

 ىلع هلبق نم اريمأ هلعجو يدنفأ مدا ىلع هيف ىن اروشنم بتكو ةوافملاب
 نع قس ا ا هراعش اهللع ةبار هل لسسراو دنللا لع ادئاقو ميلقالا

 دعقو ناك يذلا دلاخ دم ىلا اومضندو عفادملا و ةحاساالاو ةلئاقملا نم هعم

 رشافلا لع فحزاا كشو ىلع
 ا 9 م م م ص ص ممل سس يسم يس يصبو
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 ميرستلاب همأ رشافلا ريدم هعمج كب ديسسلا ىلا اياتك نيطالس بتكتساو

 أن 3 هر ءاكسلاراذ ةريثك لاومأ دلاخ دم ممجو ىدبملا
 ْ رسال يح رات دادفتسساال او ةلهبألا ا ةداعسلا رغثدل مسكباو روفراد

 ُ غالب ؛أ أعي دد مل دلاخ دج دم املا أن نيطالس نا موضعل نع ىوريو

 || روفرادنع ىدبملا رورش عفدل هارب دامو قاشالا نم امهنيب ناك اب طابضلا

 || دلاخ دمج راد ىلع اومجهو دون اراثذ سكيه لارنجلا ةلمةبقاع نارظم اير

 | نينشنلاو هحارف يؤذ نم اييبكاودس هتانيرالا اوتلسأ اك

 || دلاخ دمحجاتلل هجورخ موب اشي نيطالس جهتلطأ يتح نونوجسم اولاز امو دلل
 أ| لاومأ بمن يلا دمعي مل دلاخ دمت نا نينوجسملا كئلوأ نم دحاو انل لو

 |١ هب لاب م-هاعف لع مهم مهتنيل لإ عيشا م ىدبملا صاوان المت طايضلا

 ظ ْ هراد مهبتو

 || ميعم كرشي ل اذامل هانلاس دقو ةحصلا نم ةبرق ةباورلا هذه نا ىلع

 || دق اوناكمسمناو مهتانف نع ضار ريغهناب املاعتشك ىاللاه غاب نيطال

 ْ هلاس دا ني> ىف ىديملاىلا داليلا مسيل دلاَخ دمحم لس 7 هنا مهم 8 ودده

 || نيبو هنيب ريصي ام نورظن امير روفراد ىلا ىديملا مد رخؤيل ةعدخ ناك

 || يدهلا ةضبق ىف :روقزاد عوقو ناك لا لك لعو سكيع لارتملا 15
 ةيضاق هب رض

 ١ كلا فحص :ءاتأ ام يأر امل انشا نيطالس نا اطاسلا نم ريتكات لس
 || ىلا بهذو هباوص دققو قهزتهسفن تداك ميلالا باذعلا نم نيب رصملا عم

 | تولماعت مكنا لعا تنك ول دابشالا سوؤر ىلع هل لاقو دلاخ دم راد

 أ تح.ساو عيضرلا لفطلا الو ل بيشن ابرح مكتيلصال ةلماعملا هذ ىطابض
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 ةقفارأ لتاقم فال ةرشع وح هعمو ريو 1 اال درع بدحاو ةوبم

 ةتيم :ةريدستلم مهعادول جرخو افلا نيعبرا ىلع ددزب شدحب هز معو دلاخ دمحم

 ضيبالا ىلا داع مب لايما

 هعمو شاب نيطالس هئاقلل جرخ هراد ىهاظ ىلا دلاخ دمت لصو املو

 رطل لاودبلا نم اناتك دلاخدمم زراوةثاكلا اولخ دورك امشلاو طابضلا

 ةوالت دعبو هتعاط يف هياء دك 1 وفراد لع اريمأ نيع هنأ هيف هملعل

 ةنبزخ يف امو ةحاسالاو تاناخدبملا مالتسا ين دلاخ دم عرش باتكلا

 محلا وما رداصو نيفظوملاو 1.ايضلا موممىلع ضبق غارفلا دعو ةموكسملا

 بيذعتلابمهنم نيريثك لتقو مهلاومأنمهوأبخام ىلع | ولديل ممبيذعتىف عرشو

 يساغأ لوقغاص هتبتر ىدنفا هدام همسا لجر طابضلا نيب نم ناكو

 لصحو اهم نانا و ةرهاقلا رداغ هينج فالا 1 ةسألا غلبت وراد نك

 0 راردلا كا تاق د وللاو لخبلاب ار ويشمنأك هال داصتعالا نم قالا لب

 مشل و ببسغ تاب بيدعتلا لمحت ناكف ماي ةدع هم ذعل ىف اوءعرشو

 ناك اذا لوّميف كلام ىلع لدتل هل نولوةيف ىناوب رض اذال مى لوّشو هيذعم

 مهل لوقيف ىدبملا لامدنا نولوةيف هراهظا و أ هئافخا يف 0 ىأف يلام

 رقاب هلع نودتشتف هلام نولوش فيك ما يدنع هكرتو هوبا تام له

 ةدش نم ينو رخو هيلع ىدبلا بس نع تكسال هناسلو بذعتلاو

 فرعل ايدبم ناك وأ مها لاقو هلام ىلع مهلدد نأ ةسف: حمست مو تيتا

 لاملاهيف ءو.خلا ناكسملا

 ىلا لاومالاب ثعب نييرصملا لاومأ ةرداصم نم دلاخ دم غرف املو

 كافلتو فد 1 تالخك نييرصملا ءان نم قولا لسرأو ةئانلخو ىدبلا
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 هباعصا نأوموطر 11 ىلع ءاليةسالاب هرشل ملسو هيلع هللا يلد يب :لا نا يعداو

 موزلاو سرالالا و ملسو هيلع هللا ىلص هباعتا منغ 5 مهلاوما نومنغيس

 سكيه لارئإلاةلح 0 تام ناتلاذ ىعدب م يلوزالا دمحل ناكو

 || رصم ىلا ا كهذا حان ايار ا ىلوتساف لاو ماه تاكو

 || همع لام ءادا ىف هيلع ددشو ىلوزلا دمت 02 ضِبَم ىشداعتلا لو انو

 |١ تامو هل. ضرم ىتح تاونس ةدع نجسلا اراد قو لاملا تيبل هنال

 ١ لب همع لام نم هلاتغا امه ءىشل هوب عفت و ةريسل مايأب ه'م ةجارخا دعب

 |١ اذكهو لاملا نم هعدواام رجاتلا لاتغاولاملا تيبل هكسلمي ناكام لك سهذ

 ٍ ةماظلا ريصمو ملطلا ةيغم

 روفراد طوقسر ك١ 5
 يدبملل لقز هلاخادم هذاقناو اشأي نذل سس أ نم ناك ام انركذ

 1ْ ةروثلا ىلا مهسؤر روفراد ىلاهأ مفر سكيع لارتملا ةلخ تكلهالو

 1 اورصاحو راوثلا _ءارم ريبك شيج ج عمتجاو ةموكسملا هعاط ملخم اورهاجو

 |١ نيذلا نيفظوملا 0 و ةيماخلا طابض رواشف هراد ىف اشاب نيطال_س

 أ| دمب مهيلا ةدجن لاصيا نكعيال اومفاد اذا مهناو عاقدلا ىلع مهتردق مدع اور
 || ىتكف نافدروك نم ةموكملا ذوفن صلقتو سكيه لارتملا ةلج كاله

 || لامس نوكي نا طرش ىلع ميلستلا هيف ضرع يدهملا ىلا اباتك اشاب نيطالس

 | لقز كاخ دمح ىدبلا ىعدت_لاف مهلا 3 و مهحا قرأ لف نينمآ ةيركملا

 أ| لاومأ ءداقطتساب ماعوأو هلق نمر ون ١ ظ ةالولانا روت هل

 أ| هسعال نأو هتاعارصو هماركاب هاصوأ دقن اشاب نيطالس ادع ةموكملا لامع
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 املا أ ةيئدجو 000 ال مدع ىذلا ىنشاكلا نب دمحا بوو ْ

 كلذ ركذ نا و اههالخا ما ذاغنا نم ةدماملا عنمو رانس مهب رصاح لذ ةأمم 0

 موط 1 لهأ حار نادودلا كرم لاه 1 ةينيطلا ةازو ْ

 ك0 000 03 ىف نييرصلا نم! ٠١ ىسحاو رز ىلا قوح ل |

 لخدولقالقلا تداعو نيتتس نم لقا ف م وط رْخا نع مهؤالجا ردعت ةمسأ ْ

 :تيدلاو ىزفلا ّ راغ نوعمتج اوناكف ىدسملا ةعاط ىف نوءمجا ناكسلا 1

 ىه ىتلا ةقرملا ببلاب اهنولدبتسيو مهسلالم نوملختو لوبطلا نوبرضيو |
 دمي ملو عوضألاو ةعاطلا مدّقتل ىدبملا ىلا ادفو مهْنم نولسريو ةيدبملا راعش ||

 ةزجاءةموكسحلا ناب عطقإال ىدبملا ناكو اهتبيه تطةسو ذوفن ةموكحال ||

 هت نع بوصو ضرب الا ىلاداع كلذلو مول را لعهمدق عنهن دونح لاسرانع ْ

 هناكم ىف كلذ 0 اسكر فراد طاقسألا |

 0000 لطرف هير 0000
 لاةموكشملا كئالظو حابأ ثييح أشاب نيدلا ءالع دمحم لامعا ىلا ان رشا 0

 اهريدت ىتلا رارسالا ىلع هتاّشاب يدبملا ىلا نوفلزتب اولمؤل نيينادوسلا راجم ||

 بصخأ لصوت ىلوزالا دمت همسا لجر راجتلا كن وأ نيب نم ناكو ةم ركل ْ

 ةرج نم ةببرضلا ةبابلل ةموكسلا هتلسرأ مث ةيلهالا مدع عم ةيرددملا ةلكو ||

 مآ هينج ٍقلا ريشع ىلا نم رثكا هيدل عمتجاف يلدالا هنطو ىه ىتلا ةيملسملا |

 قظوم نادك نا لع ضبفف نادوسلا كري ةموككملا ناارودلم هء لصتا |

 تلوعام ىلع ةماطأو لاملا هل عفدو ضيبالاب يدبملا يلا صخشو ةموكحلا ||

 مفدم ةثام قللعاو حرفلا نم ريطي داكف نادوسلا كرت نم ةموكملا هسيلع
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 مهيد لود داوقلا رياك | نا 55 الو روفراد فارطا فد رادف لا

 ناك ىدبملا نا ين الو امهنيي ةرفنلا مقتف نافدروك لئابق يديأبام نوبميو
 ناو لاملا راخدا نع هزنم هنا مه-هويلو سانلا ةلاهسال هكغام لك مسقب

 ةرخالا رادلا يش هثئما

 باوصلا تاطخلا ةموكنلا نا لمأ لا. تابسالا هذه لع هر
 ايتن لع مثيدرمالةمسد ةمقل نادوسلا تمدق لب ةلجلا هذه لاسراب

 لاسرا نع اهناذآ تمص اهنا كلذو ةلجلا هذه دمب نادوسلا ذاقلا ًاشنملو

 أسلعناك ىتا ةلاطا لف ةداعا ناكمالا ىفنآك ثكثسح اشاب لودر وغعم دونح

 هتكيشم نود لئاح 0

 تاقوسلا كك

 سكيع لارتملا ةلخ لشف ان ام لصتا ان 1+ لك ةموكللا تدم

 نم تايماملا ءالجاب اهرصأت ةيرادمكملا ىلا تبتك نا هتنأ لمع لوأ ناكو
 لليل تاحار موطرخلا ةيماح زيزءتل رانسو هد وشنو ة ةوكسلاو مودل

 ةوكلاو <ودلا زك ارم تاخأف م وطرخلا نعءالجال اجردب اهتاّمفن ىلع نيب رصلا

 ناكسمو.ءل ةموكسملانم 00 رص أ ةماثع كلذ ناكو اهتايماح نم هدوشدو

 مروا 00 ءةرشس 5 14 ندكو 5 نان

 هدح لع كلذ ليصش ىف 1 |مسو 00 ا امام ةوعدلار أهظاب

 ناد 0 2 17١«
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 وه شيلا اذه اهف مدخت س ةقرط ريخ ناو ىدبملا ةضبق ىف شضيبالا

 عن نافدرك دودح كنع نص اللا لببلا ةفدض لع ةعمام تاك ةماقا

 نك هنأ ءيراقلا كردأ كفو !فاروددل دوعل هنأ ك_دال دا اهنجابم ىلا

 1 تاوقالا دعمفو راصملا ريغل ةموكشملا تايماح ص ةيلغلا عيطتسال

 نا ىهيدبو ةسيمتلا ةلمجا هتاه كالبمو ضبدالا طوقس ىف لصح ام ءاملا

 اهتريخذو ليلا ةف ىلع ةنصحم تمادام اهيلع ةبلفلا عيطتسنال ناك يدبلا
 لدا قدرط ىلع موط را نفاع لا لصت امتريمو

 حبصل وهدم ا ْن ارد د ولا نمزادوسلا ة ةيقوع ةَش راعلاهدبمو

 هلك ناد وسلا ىف هذ وف 00 ١و م وُط را لع ءالمكسال هيلع ليحتسملا نم

 ةحشا اد ناك نيكس م نافد ر م ملقا ْق ةيدملا روح نا لع

 هذهتاجاحب موق تاّفن نم هل دب الو هانركذ ىذلا ددعلا لثم ةلئاقملا نم
 صقانت دقو ءامشالا هذه مايغلا لع نافدروك ميلقاىوش نبا نمو سوفنلا

 اونك سو عرازللاو رجهو ًادنج اوراص نيعرازملارثكا نأببسل ةعارزلا لوصحم

 دقو مياقالا أدل ةريق هور ناعم خمصلا راح تناكو ىدملا 2 .ضيالا

 يدجبملا اهلطبأ

 يلا رطضإ تأ موطرملا ىلا مدقتلا نم عنم اذا يدهملا ثبليال هيلعو

 كلب نا بنر 2 هتيماحو هتاف موهتل ىلاهالا لع ةحداف تئارض مو

 ةعامجج نوكلت ىاثلا قو ذحلاو ماع ىف نافدروك ةور“ لك دفنتست بئارضلا
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 اهوح ومدخل

 هد 00 ىدبملا ىلص مرحم نم عاارل نينثالا موي حا حابص ىفو

 ةراس نادم ترداغ تناكيتلا ةللا ىلع موجملاب مىعأو قرف ثالث ىلع

 نم اهلاجر هيساقب ام ببسن ماظتا ريد ريس تناكو ليش و ضيالا ىلا

 حذو اهيلع ضقتاف ةمواقملا عطتست ملف ريسلا نوضغيىف ودعلا اهيلع مجبف املا

 ةبتر نم ناطباضو ايرصم ايدنج نورشعو ةنامالا مهم و دونجلا لك

 نودر< شيواردلا ذخأو يمزنع دمت رخآلاو يملح د اهدحأ مسا مزالم

 لك أتانا رانلا نا نيغدم باج ىف نارينلا نوتلطيو مهسنالم نم ىلتقلا

 يدهم مزو يدسهملا تامارك نم ةماركو م نيكل 1 موماسجأ

 ىف هعم اوبراح مهم ال مولتق نيذلا م ةكتالملا نا ىلع ةمالع رانلا قارحا نا

 نيدلا ءالع 0 رد ىف لو هيلع هللا يلد ىنلا ع م اويراح 6 ةمقاولا هده

 هبعتسا ضنا ريان اجو سات نيس كس لا
 شيلا دا عن هرك ذانلم دش ىذلا اهنلا نا جاحلا نبا وهو امنلا ناب نمحرلا

 هتابح تن كبح ةلبجلا عم مر ناكهنآل هلت مدع ىصوأ ىدهملا ناكو

 8 ١ ىدهملل اع نآك هناو

 م-ييلع دكاو ءارمالل اديبع ةلاا لاجر نم نيجانلا يدسهملا قرفو

 لاملا كف مم اعر هكربلا ىف مأيأ ة م ماقأو مطوين + ةمدخ ىف مهمادخت آل

 نسيالا لإ سار لفقو ةخلسالاو 1 :انعلا مج || ٠

 سائلا ىصاخام ىنخال يتلا سكيه لارنملا ةلمح كلهم ليصافت هذه 5

 دقو رصمو موطرحلا يف اهؤابلأ مب تلصتا امل لوهذلاو تزملا نم

 تطقس نا دب ةلجلا هتاه لاسرال موزاال نأ ىرب اشاب رداقلا دبع ناك ظ
0 
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 لد نواف ىلا كاان ومنو فويسلاو تانوللاب كاسم اغلا هن اينجل رح

 اهنم مهمنغ نبذلا دوسلا ةموكسلا دونج نم مهلصأو قدانبلاب نيحاسمما

 هجنغ وانادمح مدوش ناكو

 نكر ىلعناسرفلاب هجنغ وبا ناد مجه مرح ثلاث دحالا ةحيبص ىفو

 ىف لتقو ةراسخم عجرف لاطبالا ةمنقو دونملا هل فقوف ةببوزلا ناكر نم

 ملغو ةلذغا بيبط كب ىجروجو كب قيدص بجر ىالاريملا ةمجحلا هذه

 هيف فراك امج مترلابو المج نيرشع وحنو زويل رتم زرط نم نيمفدم ودعلا
 دع يح و ماظنلا ةداعاو ودعلا ر را وك سبعاتملا نم كدا

 د لتقو _:رعالا هذفن ىف ةصاصرب ع داوق ربك ا نم رونلا نب هللا

 راص يتح امسردم ىف كل هنتر قيقر لقمان يدبلا ىتاك ىزوف

 ىديملابقل مث ةينوناق بابسال ةموكسملا ةمدخ نم درط ًاريخأو ًايفارفلت
 ودعلا ةلئامم نم نيفلا و2 لتقو

 ةاجا نا ىدهلا غلب و دوسا يدنج رف دحالا موب ىأم ويلا كلذ ىفو

 لحولا ريغ هيف قب / و هؤام دغن(ناكيش) ريدغ ناو سما ذنم ءاملا تدقق

 ال اال ةدش رم لاعوألاو نيلا توك اي دونما كا

 دونجا مأ اذا طباضلا نأ يت مهمولق نم ماظنلا ةبيه تطّعسو موطابض

 ةعاس نير شعو عيرأ نم رثك | مهلعىشم دقو برضلا ريغب هنوواجي ال ءىثل
 اوفحز امير مرحم عبار نينثالا ىأ دنلا حابص ىنو ءاملا مط اهف اوقوذي م

 نيعفادملا نم ةنيدملا ولخو ةكربلا ىف مدوجوب اوءاعمبنال يالا ىلع

 لاق هبطخ مهماع يتلاو هداوقو هءاناخ عجج ءابنالا هذه ىدبملا عمس ايف

 ل ول دنلا ةحيبص يف ةلملا كالهب هربخأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا اهف
 222 22 72 ل27 2227 72722777 س2 سس سس س2 سس سس م ب م مسسمسم سس سب م م سمسم مس سس ا ا سس سس سسمسا
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 اخوراس رشع ةتسو ىلبملا زارطلا نم اعفدم نونالثو تاقلط تس يزيلكنا

 روبش نس شنؤل ةيفاكتاوتالا ا كفة ا
 رداغت تداك امو ةبقعىلا اهنمو( ةاش) ىلا ( مودلا ) نم ةلمخا تراسو

 ريست نا ترط_ضاف حايصلاو ”هبلجلاب اهتلقب ودعلا تأر ىت. لسينلا ةفض

 ةببرز لخادىف الاتيبملا ىعردقت ال تناكو للا باودب طيحب عبرص لكشف

 باودلا فلعل شئاشملا ا نعةببرزلا نودعتم» ٍدونج لكو كوشلا نم
 سمتدونجلا قلو فلعلاة لق نم باودلا رثك ! تام دقو ودعلا دب يف نوع

 ةديدع تاع ةليللك ف هحايصل مهلشب نك ودعلا نال مونلا هَل نم 0

 رحفلا علطم قى اذكهو لاتف ريغل دوعش هنمحه دصأ هيهالل نومهومش

 عيرأ ةريسم ضيبالا نع دعب ( دهرلا ) همسا ًالهنم ةلخلا تناب الو
 اوربكف ودملا متأر اذا مهل لوقبو داهللا ىلع هموق ضرحب ىدبملا ماق لحا م

 يدب يلا هلسرافتاباغلا ضعب مسرب ناك امن للا يف !دهنر» ناك ىناملا ىلع

 عم هف مامو 0 0 داوجتلا هيسأّق ام هغللا ىذلا وه هنأ نيطالس دْكالو

 دال تام ىتح يديملا دب 1 3 يقلو مالسالا ىاملالا اذه قتتءاو رولا

 ا نير ةشدملا

 ةعاطلا مدعو ةهاركلا سكيطنوررظياوناك طابضلاو دونملا رثك | نا

 ف ركبشبعو يدميملا فحز لال موي قو رطملا ءامع ءولم ريدغ م ناكو

 ةاشملا هتلتاقم ددعناكو هيلا ةلبخا هقبست نا ىشخ ناك ءام ريدغ ىلع ( ةكربلا )
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 تنباجوزت م,لمعأو ىدنملا ءا أ مزحا نمناكو فب رش ةفيلخلا ةقرذ داوف

 || ىلع فوكعلاو ذالملا يف ساىنلالاب هنومرب ءارصالان اكو ىدبملا قيّمش دماح

 || هيلع ك فشقتلاودهزلاب رورظلا ينىلاغتلا ىف مهيراجال ناك هنالتاوهشلا

 ظ هنم نيبرملا عيمجو هداوقو هؤافلخو يدبملا
 || ( يودلا ) تنلب يتح ارحبو ارب نامرد مأ نم اهريس ةلدملا تأدتباو

 كلانهو لحارص رشعوغ موطرألا نع دعبت ضيبالا لدلاة فض ىلعةبرق يهو
 || ناكو ضِس الا ىلا ءارحصلا يف ريس.لاةبهالا ىف تذخأو اهلك ةدولالا تعمتجا

 ْ ةنرجه ١7٠٠ ةنس ةجألا يذ ربش يف كلذ

 7005 الار كم ولو راكقلا نم الجر نيئالثوح اما ندلا ءالغ هركأو
 || نيسح اهليكو ةيرادمكملا توؤؤش ةرادا ىف هنع باناو هتقفارص ىلع

 ظ ىرس اشاب
 || يدبملا نم زامياب موطرملا امدق عملا ةليبق نم !ءبلصأ ناليلد هتفارو

 تلد ةءواملا ةشطسملا قيرطلا ا عليل ا نيل واسر
 | اانا ةدع نآكو ةمملا ىذ ربش رخاوأ ىف ميودلا ةلجلا ترداغو

 | هلو رااتم فال[ ةحرا همس ءاول لك ةيماظن ةيرصم ةبولا ةغلوأ

 || فلاوحتودوملاو عوردلا ىسال يراوسلا نم ىدنج فلا ابعمو املا رشع
 [| قجانصلا ةداق تمم ناَس رف ماك نييماظ نع كارتا دون قاد وس

 : كب نيدلا ريخو كب لماك يبحيو كب زيزعلا دبع
 نيتيزياككالا زويتلادلاو سميتلا يتدير نايبرح نابئاكم ةلمحا قفارو

 أ اهتحلساو لاثبلا ادع افلا نيثالث ىلع وبري. لاقتالا ل ةدمملا لاما دع ناكو
 زويلرتم مفادم ةسوةعص رطق بورك عفادم ةعلراو لوةحنم ارزرط نم



 يا »

 انابج فتاك هنكلو يلث٠ !ىعاش ناك ناسح نإ ىديساب لاقو ىكبو ةربعلا
 || ىتريشع اق اناو لاتقلا فوغ قرتخأ عاجف اناو هالوم عم لئاقال

 || ديلولا نب دلاخ ماقم كل انفضا دق يدبملا هل لاَمف ناسح ماع يضرأ فيكف

 || دب لبقو رشبتساف نيماّملل راح نذا تناف ناسح ماّدم ىلع هنع هللا ىضر

 ] نينمؤلا تابماباءماسن ىمسو ةئراح نب ديز ماقم ىلاو 1 ذأ تنمو ىدرلا
 ] عضوللا اذه ريغ ىف كلذ نا يانينو

 1 نا هدا ملسو هياع هللا ىلص ىنلا نا لاق هنا ذاك الا هنأه نمو

 || اذا هناو هال صم تحي اهدونج لك حاورأ ناو ةلوذن سكيه لارثملا ةلمج

 || هناو مول را رداغب نا لبق هعيمجج دنجلا توءيف حاورالا كانت ىلع ضبق هاش

 || هللا ليبس ىف نيدهاجلا باوث هباعصأ زرحيل هيلع مدقت ىتح اهكرتي نا راتخا
 : ةدابشلاب اريخ هب هللا دارا نمزوفبو

 أري الول وبلا حابترالاب بيذاكالا ءذهنوتلتي ءالمملا كئلوأ ناكو
 ْ أروف لتقلا هبامع نال اهف كشلارابظا لع د

 أ نب رمتو هجرق وبأ دمت جاملا همسا هداوق نم ادئاق يدهملا لسرأو
 أ| نا مرمأو ةلقاندلاو نييلعملا نم لتاّمم فلا ن ريراابهمو مآ نا

 || ةلجغا ترداغ اذاف نامرد مأنم برقلاب ( هطاسبلا ) تدب ناكم ىف اوركسمإ

 |١ ةيرانلاتافوُذَقملا يبرم نع اريثك ديزتال ةفاسع اهفلخ نماو راس نامرد ما

 || رصاح نملوأ وه لوقنف هجرقوب ادم جالا ةجرتنمافرط درو انهو

 أ|:هقالسسا قطوتسا لقد هلصاو ىرشلا ناد ولا لع اريمآ رام مث موطرخلا

 || ضِيالا ليثلا ىلع لحا م سمج موطرخلا نع دعبت يتلا ( ةينطقلا ) هيرق

 نم ادئاقراصو ردق لبج يف يدهملا» قا لالا ط_سوتم ارجأت تاكو
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 املوح نماظمي ةبار لك دنعضقبو مهيلع رم وهو ابيار تحن فقت ةليبق لك |
 قوش لمانالا نوضميو ءاكبلاب نوبحتنيف هللا ليبس يف دابملا ىلع مبضحو ||

 ةنالإ نم نكح فيك فردي اغيلب اظعاو ناكلجحرلا نا ةَيَمْلا ينو داهجلا ىلا ||

 د ٠ ذاك ةيوشم تناكهظماوت نازل :اليملا كقوأ بواق ||
 عجريو يخدع كلا نم اولخهلظعو نوكي داكيو هال ملا كئلوأ ريغ !ملبشال ||
 1 لس و هيلعفللا لبد ي هلا نالاك را رمل هل وطلا هن واعد ىلا اهدانسإ ْ

 تيوتا
 ةماعن م لهاج ىلع اهتالتخا ىنخمال ةقلتخلا رابخالا هذه عيجج نأ ىلع

 ملسو هيلع هللا يل هللا لوسر نا مهل ل 5 ناكدنأ كلذ لاثم نيملسلا ]

 نوضوخو ناريدلا نو.راحن مال هءاتكا نم لضفا يباعصا ناب ينربخا ْ

 اوبراحام مهاف سو هيلع هللا لص هباكصا فال صاصرلاو لبانتلا فوفص ١|

 بذكلا نمكلذيفام ىنذيالو اهفوةصريغ اوضوخ ملو حامرلاو فويسلا ريغأ|

 هلوسرو هللا لعادمج
 ملسو هي هياع ىلص هللا لوسر لضفك هلضف نأ ةاوعد هلك كالذ نم شفار ظ

 هللا تاولص ليلخلا م ىارب |نملضفأ ىتناع || هللا ديعةهتشيلخ ناواثيش هنع ص قتال :

 مااا نحر يك ىسو٠ نم لضفا ولح نب ىلع ةفيلخلاو هيلع همالسو ||

 مالسلا هيلع هتملكو هللا حور يدع ن لطفا رمد ةفلطاو ||

 ىلاغت ناكو 1 وا .!ىعدب ةيماعلا ةغالابا راعشا مظن. سعاشت ةرصص هيلع لخدو

 مهنأ اون ثيحماوتف اورس اوهرفكبءايلعلا نم ريثك يتفا ىتح ىدبملا حدم ىف

 كنم بلطا يدبملل لاقو ةلئق رش اولتقو رفكلاب مهلع مكح اه وررظا نا

 هتقئفن هدنع هللا يضر تباث نب ناسح ماّقم كتيطعا هل لاف اماقم يئاطعا
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 1 هيلع تر ايش ةكرتناالو باحسلاك وأ-ا ىف ريس اناربث مدل لاو مهفوناو

 هنع تقاضل هداربا اندرأ ولريشك كل ٠٠و ادامر هتلمج الار دمو رجش ند

 ةاجنلا نوميطتس اوناك مهلا روفراد ةيماح طابض نم ريثك لوقب و.تارلحلا

 هلم د يف مه ريس يمت ثيح نيعلرالا قب رطل يدبملا هجو نمرارفلاو

 ادع صخش فالا ةعسضب نم ةفلؤ» ةيماح نال لطاب معز ادهو

 بره لا عيطت ست فيك ةمسن كلام 0 نب ركأ غلبت ىتلا مهتالئاع

 يف سلو اهوب نيئلزأ * :رماوزفا يف ارلا اهنطشال ءارش ك0

 لبو هانم ةعضرا ريغ ءامةقاسأ اء

 سكيهلارنجلا ةلج نم غرف ىتحىدهلا عم ضيبالا يف دلاخدم قبو
 ةلبج دمت كلذ ركذ ينآايسو الع اا عا هلمجو رونا كا

 سكيه لارئملا

 اكان 20 لارنحا ةلم 1 ّت

 غلبأ سكيه لارنملا ةلمح لاسرا ةيمسو ةفصب ةموكملا تررق ال

 هيف سانلا ضح اروشتم ردصأف ةموا 1 هلع تلوعام ةسسا

 نوب اوناكف ةئيدملا جراخ اوركسمي نأ ةلتاملا مو هللا ليبس يف داهللا ىلع
 كالذك نولعش هؤافلخو وه ناكو ة.دملا ىلا ةادغلا ف لودوعلو كسلا ُ ليللا

 اباضقلا ند م- || مفريام رظن ليجا باونلاو ةامملا نار ردصأو

 رورش تو ةلملا مودق لبق كلذ ناكو داهإلا نم غارفلا دعب ام ل

 كيب _ت_؟تإآ+؟ 7669967 يي سس سمسا

 تس سس سس سس

 ناضل اذهةفصو. 0 ل ف نإ ص هشدح ص رءئسا دحر

 ناذ هيلا « » ١4
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 ارا رخأهيلا تيك دقو ىدبمالهتبارش املاع اشاب نيطالس ناكو لّدز دلاخ دم

 0( ةراقز لإ ضخقق ةقاملا اشاي نيطالا تا .١ هل هتوعدو هيلا هلم
 هسجاوه تدازو ةنونظ تةقحتف دلاخ د ىلع نويعلا ثب كانهو رشأفلا

 ا[ لاخلا ف ٠ قل ليك سحاو باتللا مقافن ققحت هنا ةلب نيطلا دازو هنم
 || روف ةراد خال شيج لاسرا نم هعنعال يدا نا مع رمل نا

 |١ هنع هلام ىف دلاخ دم افق سكيه لارنملا 1 هةر 21 ةونع

 ْ ءالو ىلع قاب هنا ىلع ةظيلغ اع تلف هناك يدل هتبارق دحج لف

 ا| فلا ىذا هلو نوك نأ اشاب نيطالس هلاف اذن صالخالاو ةموكللا
 | ل رئإاةلمس نم غارفلا ىتح روفراد ىلع هفحز را دلو هل هناك لمحو

 || تناك ناو يدبملل دالسبلا اشاب نيطالس لسأ اهيلع ةبلغلا تناك اذاف سكيه
 | اروفراد لقفز دلاخ دمت حرا كلذ َلَعَو هتئفاكع ةريدج ةموكملا تناك هيلع

 ها دررأام هن ءافتحالا 010 :رم ناكو ىدمملا لع ادفاو

 || يلديرملا اغأ دنا دلاخ دمت بحس دقو اشاب نيطالس هاورام اذه

 ] يار دما ىساخا ىو
 'ءاشالا ١ نا يدبلا لا لقز دؤفو نا هتلاورب .نقنن نمانل كج

 أ نوح ارنا نذل مرامن نم رثك رطاوخ نيكس لع ىدبملا اهب دق ىلا
 أ اوناكةريثك ولقي اهءابنا مهلا تلصو ىتلا سكيه لارنجلا ةل باسح فاأ
 || لثم لقملا نع دعب . مالك لاتقلا تادعمو ةحلسالا نم امدل امن نوب 1

 اللاو بر در ةشاملا
: 

 ْ هليكو هتفيظو ىف هنع باو ىجللاب ىفوت ىلاطيا ريدم ( هراد) ىلع ناكو

 ' مهمويعو مرهاوفأ نم 10 0 ةعلسأ نوامح الدونملا نا موق

 دقاق <



 « © ١1

 روفراد نم لقز دلاخ ديحي مودقرك -
 ةيريدمليكو لقز دلاخ كب دم دقو ةبرجه “١ ء و هنن ةضاوأ ىفو

 مويا دك اشاب نيطالس نم ةلاسرب روفراد ند امداق مخ دنيملا ىلع( هراد)

 هشويج ضرعتساو مفدمةئام هل قاطأو ةنيدملا جراخ يدبملا هلبقتساف روفراد

 ديدم نامز ذنم ةينارصنلا تكرت يلا ههيفل وم دجسما ىف داهشالا سؤر ىلع

 اأو ها وعدد قدصمو ىدهملاب نمؤمو سم ىتاو انيد مالسالا تعتتعاو

 أشاب نيطالس ىلع ينأف « يدهملا ةوعد ىف لوخدلاو هالبلا ميلستل دعتسم

 روهش ةعضب سكيه لارتجلا ةلمح كاله لبق كلذ فاكو ريخ هل اعدو

 براقأ نم يلقتد هنا لوقنف ةدئافلل امامنا دلاخ دم ةججرت درو انهو

 ناكو أهم ججرتملا دلوو روفرادهوأ نطوتسا علارلا دحلان هله عمتجم ىدهملا

 ناكو(هراد)ةيريدل اليكو راص م ةميظعةورت يلع لصح ىت> ةراجتلاب لهتشي

 هل بل لقزو ليحو ءاهد اذ

 هس باتك كانه دجوب لوتنفا اغا نادل. :باتك رك د لا در

 نوكي نا ديعب سلو ىدبلا ءأرق 6 نكي مهنومضم نكلو اشاب نيطالس
 كشو لع اوناك ثنح هراصنا بولك ىف ةالئاملط هن ثسببل هنداك هند

 سكيه لارتملا ةزجانم

 سحاامل هنا.لاقدتف هسفن أشاب نيطالس نع بابسألا كلت لقت انهو
 ةعاطلا ىلا مهمتداعا ىلا دمج اذا هنأنشأ دالبلا يف ىدملا ةاعد ةرثكب

 نوكةذئايحو 5 ىلعلوصملا نكم الو نأ ةريخدلا تانال هر
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 ةنامستا وح هسارح ناك اذا الا ريسلا يلع ردت ال ىذلا ديربلا ريس اولطعو

 عمت الصا وملا طوطخ ديعن ةقيرط ىلع ثم اشابرداقلا دبع ناك دقو

 رحب قبرط نع وأ نيميرالا قبرطب فورعملا ءارحصلا قبرلعب ولو روفراد
 حبصتيتح روفراد ةيماح زيزمت هجناتن لقأ ناك اذهك لمح هل مّ ذاف لازغلا

 ةلوايملاو يدبملاهجو ىف فوقولاو داليلا نم هبدهملا ةاعد ةدراطم ىلع ةرداق

 روفراد نيبو هن
 ك1 م وطرألا ىلع همد عنعم ةطيأا نم ةم ركتملا تدتا ولو

 ينأيس اك سكيهلارنملا ةلمج لاسرا نع تادسعو اشاي رداتلا دبع ةروشم
 نكلو نافدروك ىف ةيدهملا ىلع ةيضاقو ةيضرصةجيتنلا تناك هلم ىف كلذ

 لدعلا فيسلا نيس

 رداقلادبعمئاصنل امانخا دعبةبودخلاةموكسملا ناىهوةلكل وقأ يننأ ىلع

 ل عئاظفلا و عاذلاب تيضرو نادوسلا ىرم يدبملا تنكم اشاب

 نامطتمك اهتابرأ ىلا سكيه لارنملا ةلمح مئاذملا هذه لوأو يدهملا اهبكترا
 ةهجلك نمباءذلااهياتنت مننلا نم

 ةموكملا نا انلق اذا اذملا هذه لوأ سكيه لارتملا ةلمح نا لوقت

 حاذملا نم مدقت أم ةافالم ىلع ةرداق ريغو ةسارعلل ةروثلا يبس 5 روذعم تناك

 ضيالا طوةسملا ( با ) ةمقاوالوأ يا
 هد مايقلل اشاب رداقلا دبع هبلطي ناك يذلا لاملا نا تملع دقو اذه

 دصتق ةموكملا تناكديهزلاا ردقلا اذبمو هينج فلا ةلام زواح ال لامعالا

 دالبلا ترصد نا دعب ةيدهملا ةلود ةلازا يلع ارخؤم اهندشا يتلا تاق ةيش

 نرق دعب الا يلوالا اهمااح درتسن ال ابارخ اهريصو



 ١ك «0

 اهكولم ةلالس نم لجر ماق يت> دالبلا كلت مع ةم وكملاا ةطاس تداك امو

 ّْ ثثدح دالبلا نم هذ رط نم“ ةموكتل 5 اك تورح كعلو لامجلا

 تاقفنلا داصتقاو ةيماملا ليلقتل ةصرفلا هذه نودرغ مةغاف لابطا ل

 نكمتيل نيساخنلا نيب قاّمشلاو ةرفنلا ءاهل ءاملا نم هناهدي نودع نكم 3

 لادسح كيعسُيلاو هرمنع رونلا 2 نأ ام كلذو مهم روفراد ةحارا نمد

 ريب را ناو

 اين احافف ةعاطلا ىلا تدلخأو ةنيكسلا لإ دالبلا تبا كلذ رثأ نر

 كلذنيب 6 امورحو اموعدب ةيودبملا

 روفراديف اذن ,رداقلا 06 عازر 5

 يناشاب رداقلا ديع ىأر رك دلع 0 املعىدهملا ءاليتسا رك ذن نا لبق

 رداقلا دبع ناانركذ دق . لوقنفهيلع فوقولا 'ىراقلا توش اليكل روفراد

 برامءبدن يتح نافدروك ميلقايف اهرصح نكمي ةيودهملا نا يرب ناكاشاب

 ناك ىدهمللانا انمدق !5 اهملع ءاضقلا نوكي كاذنيحو اهراصنا نيب فالتخالا

 مصتمي أجلم وأ ىبرثلا نادوسلايلا ةقيرط نوكتل روفرادل ديدش حومطاذ

 ضيبالا هراصح نوضغيىف ناك دقو لشفلاب سحأ اذا ةموكسملا هجو نم هن

 نم ىف نددهو ةعدقلا تويبلا ةلاإل 0ع ىمسو كاوا ناسا د

 بئاصع اوممجو نوريشك ةامد ماّتف هباصن ىلا كلما عاجوإب كوللا ىوارد
 ةفاتل ةئكما ف .ه ةريثك

 دل نس ذب قرطل فما لح لب اللح م و ا م | ىلع
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 ىغصي الهناوةساخنلا لاجر نمرا ثا طاحمدنا الاقف نونا اذه لثم ةبغم هل

 ديلا رمأو اهي ديعق رارشالا كتل وأدب ريشي امل اًمفاوم ناك اذا الا انحصنل

 يعدتسا 3 ىرخأ ةبج هةيفر يلوو اهلعامك احهلعجو ( اكش) يلا هجوتلاب نيسح

 صهاظتفةموكملا يلع جورخلا ةبقاع ةماخوهرذحو حصنلا هضحمو ريبزلا نبا

 أه هصأ نم ناك مث لازنلا رحب قاحللاو روفراد ةرداغمب هرصاف ةءاطلاب

 هداربإ انل مدقتام

 فيعتسلاَو هرثغو ونلا ىلع متشلاب لاطتسان ودروغدنعنمرييزلانبا|جرخاأ و

 اناو غلب ام ةرذ كوبأ غلب م انالول هل الاقو در حبقأ ةلعادرت ننعم

 هتايحن يهذيام هاياانقارف ءارو نمذوكيسو هانقراف نحت اهودل ريخ لك ببس

 راص-حنوضغيف هلتقو نيسحلا ديعسلاركذ يف ا و ابلوق مايالا تقفدص دقو

 اهيكترا ةنايخ موطرخلا
 اشاب يماحن سح نيع روفراد نم اشاب بوبا ليعامدا فارصنا لبقو

 لع اليت ًاثبع هتاقفن تناك افيثك اشيجاب ف دشحوااههلاقأ لعاماءاج اح رسن وملا
 بابسال تاقفنلاكاترشعب موقب ال دالبلا لخدنالةبويدحلاةموكسملا لهاك

 ام افيفط اج ةابملا ىدؤيف ديق ريغب لئابقلا ىلع ةعزوم سئارضلا نا اهنم

 مهسفنال ىقابلا نوذخأبو هنوبحي
 عنص شاملا نم عطقب لب ةضفلاب الو بهذلاب نكي ملماعتلا تلا يلع

 عنصل قرخ نم ملعب و ةيرصم شورغ ةسمخ |مميق عرذأ ةثالث لكو ايورؤأ

 بورملا ىلاوت ةقفتلا ةدايز ةيعادلا باب_سالا نمو ( رّومدلا) اهمسا كانه

 مثرلاب نيطال_سلا ءارزو نم كالملاب نيبلاطملا نم ةيلخادلا تاروثلاو ةياهالا

 ةرهاقلل ملاسراو مهرثكا ىلع ضبّملاب ةطيملا نم ةم رك دا ا
 ١ ص م م سس ًََت 22ص لص ت7 يملا
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 هنن ات نسي وتو عك < و ماو نس لانو

 ياسو ظ

 هتججاه مث مهنم ريثك قانعا برضو نوجسلا يف مهجزو مهنم نيريثك ىلع

 هيلع 0 ةطيط_كا عتاب 01 مكيحاص نبا 22 وهو دونملا طسو ا

 مارك الا هتثج 0 ووذو هتتاطنووه اليتق طفسف رطااكصاصراا

 اهيفاماوبهنو اهيلعاولوةساو دالبلا ةمصاع رشافلا وحن دونملا مدقتو قئاللا

 يفو اهم ةءوال تاقرطلاو نضرالا هحو ع ةرئعمم تاالايرلا تناك

 ةدشعلا نم اريك مظح لانو تاما |. ١ 1 لصابسا لسع لذ مويلا |

 وبدلا ةلبامل ةسهاّلا ىلا صخش ىذلا اشاب ريبزلا نيبو هني فاللا دتشاو ١

 تعءعصخ 5 نمو هداربا نع ىنغ 1 ع أم ه سمعا نم ناكو ةدوعلا نم هعلف ١

 يهو (رشافلا ) ميلاقا ةنالث ىلا اهترادا تءسقو ةموكحال روفراد دالن |

 لكلا لععو رام ملقا لكلو ) هباكبك )و ) هراد ( و ماعلا مالا ردم ا

 ماعلا ريدملا |

 رييزلا نبا ناك امو (هراد )نصح غلب نال بقهلتةلةديكمرييزلا نبا ربد روفراد |
 اوشهدناف نصأ الخدو نودر وغمهفوهص زاتجا صالاىف نورواشتي هناوعاو ||

 ديعسلاوهرةنعرونلا يعدتسل ثعل ىتح قئاقد عضب ريغ ضو ْ
 اناكو نيسح

 كياع ضبقلادبرب ريبزلا نب نا اللامذ هنأيح كاسعال ريبزلا نا 2 هاريدامم

 انيدتو هاحصنت لاذاملو امم لاّمفر عم نم ها كي كنس ارسإ كذحاو



 « احم

 ةليبق نم ريبزلا نال ( هطيطشلا ) يعنابو ديبعلا قاقرتسا انل لحيل هنا تقدص
 اراج مهدوأب ىلا نوبهذب مما مسالا اذهب ممومسل روفراد لهاو نييلعملا

 .فنصلا اذ

 دودح اغلب دق هرقنعك رونلاو اشاب رييزلا ناك ؟؟١ ةنس لئاوأ ىفو

 نرم ةلفاق ىلع اودتعا مهركذ انل مدع ىلا تاسزرلا برع ناكو روفراد

 عرذتف ابعاتم اوبمواهلاجراولتقفلازْلا رحصو روفرادنيب ةزاتجم تناكراجتلا
 هيلا لكضراو عنتماف "2 اهو روقزاد لل ا ببسلا ادهم رييزلا

 تاشزرلا بع عم ريبزلا فلاحتف اتشدحأ مريزو ةداق تح رارع شن

 اومنغاو مليخم ينورثأتو يلع هعم اونوكف روقرادناطلس ينبلغ نا ممل لاقو

 تاقيزرلا يضرف مدقنأم هب اولعفاو هيلع ىعم اونوكسف ةتبلغ انأ ناو ىبالسا

 مهحالسو رييزلا وحن ميظع هين يف هلاجرو اتش دما ريزولا مدقتو طرشلا اذهب

 بصف بعل ةندم عيجورسو قدي فوبيسلاو حامرلا

 ع ,ةنآلا نواح وأمنصاق 17 هنوئظي اوناكف ليسلاك ًاصاصر مهلع

 رباكأو ممداق لتقو لتق, رم ولا طقسوو هس نم كناللاو هدض

 تازرلا تاسرف مهر انو قزم لك ميامش قزخو قابلا مزماو هداوق

 ددملا هنم يلطيو اشاب بوبأ ليعامسا ْ ريزلا لسرأو بو التق مونخم و
 عفادم هعمو نيبماظنلا دونملا نم ريباوط ةئالث يف نافدروك ريدم هيلارفاسف
 بوب (ليعاممافحزواهبف اونصحتو (هراد)ةنيدم اوحتفو هيلع عمتجاف خراوسو
 راق ىذا 2 الو روفراذ ادصاق موطرحلا نك انيك كس اتا

 نصملا نم ةيرّدم ىلع راص ىتح ا مدقو هدنج ميهاربا ناطلسلا عج

 | سيقف نيلي هم 25 ءاارغ رتهتتلا ىلإ هترطتضا ةضاح ران هونملا هأجامت



 هي ب هب

 || ناطاس يب ردم برقأ نم ىلالبلا همسا لجو اشان ليعامسا هل روذذ!' ىلع دفو

 ٍ روفراد حتف ىمأىف هراشتساو هتدافو مرك اف ونروب يلع نم ءلضاو روفراد

 || ريب زلا ناكو واوفراد ىلع ةطاستم تناك ىتلا ةمراجالا تاكرشلا صان هريخاف

 | ىلالشلا اشاب فسويناكو يرصم رجان وهو يروم وأ ةكرشل اليكواشا

 أ نمنينلا وحن اشاب رييزلا عمو هرقنع كبروتلا ادكو تاكرشلا ىدحال اليكو

 || هرقنعكب رونلاو اشاب فسوب نم لكعمو (رقتذاب ) مساب نيفورعملا دونجلا

 || ةنالثلا الؤه ىلا ويدخلا لبق نم الواا , نوك كدا لدا

 | دونج ىلع لبسيل بونملا نم روف راد ةكلمم اوجابب يكهئاراب مهدميو

 ئ قرشلا نم اهتجابم ودخل

 1 رداغم“ةيناثلا ةثرلاب يوبدحلا هيلع ملا نا دعب ةرهائلا رداغ مزعلا اده ىلعو

 | ةفايضلامايا ءاضقنا لبقو اشأب رييزلا ىلع اميضلزنو لازغلا رب قو موطرخلا

 1 ّط 3 وحذف هلت مه مآ و ليللا فصتخخم ف هعامنا صضعل هل لس را ةبالثلا

 ظ رييزلا يلا هلساو انلمحو همون تارت

 هلناق نم ماقتنالا ىلعممصو ًاظيغ الدتما هلوسر ميذب وبدحلا لعالو
 ١ هده ةداشل أشاب بور ليعامحا بدتناف همم صاق ةريبك ةلمح هنا>اممو

 || هتلمفىلع رييزاا مدن يتح موطرخلا غلب داك امو نادوسا ىلع اكاح هلعجو ةلجلا

 : نليعاعبا ىاترافروفرادب ونج ىلع ةراغالاب اهدميوةموكحلااىلا بتكي دخاو و

 ئ ىرخأ ةصرفل ةتفاعنم ليجأيو هدعو لورق ام فر

 ا ندال 1 لوَش روفراد ناطلس ىلا ريزاا ستك كلذ نوضغ ىفو

 لوش روفراد ناطلسهيلا بتكف اع مهتاقرتسا لح نانوا ةديع مهو مهل

 نادوسلا ه«مد



 ملا ل

 | | رادرتفدلاناكو ممدالب نم نيبرصللا راين دصل ةرارج اشويج اودشحو مدودح

 || لتق 58 ريتغ .همزع نب لق معتطلس ىلع ءاضقلاو مدالب ىلا مدقتلا يوني

 '|انل مدق 6 ئدنش يلا اعجار لفق ثيح يدندش يف اشاب ليعامدا ريمالا

 | نب ّ راج نكنلو:اهلالقتسال ةظفاح روفراد ةكدامم تيقيو كلذ ركذ

 /| تناكولازنلا رك نم اهتطلس اوضوق ضد الا لينلا, ف تاكرشلانوفلأب اوناكنذلا

 ئارضلا اوهءاض ثيح نيلهالا ىلع ماكنملا كاوا ةأطو تلقتواهلل ةعصاخ
 تاروثلاو ةيلهالا بوراعا تلاونو لازغلا رحبو نافدروك مدقف 30

 تاروثلا هناه نيعاواهلاصر مازع لحن تداكو ةكدلمملا تفمضف ةيلخادلا

 ١١ فلا ةناءمح ىلع اهسوفن دداع ديزت ةراقبلا نم ةليبق يهو تاقزرلا ةروت

 || ريكو ادبللا ةعد ماقال! زج ىناكو رز فرام كويس ةيداب نكت تلح
 ْ ل" ينو ةدددع تارم روفراد ةكلمم تضهان دقو لالّمتسالا ىف ةبغرلا

 | ةروثلا ىلا دوفتف اهتوق ذرثست اع ةغاطلا ىلا بوثتف ةرئادلا هلع روذت ةرصأ

 ظ تورألاو

 ْ روفراد حرم د
 || بح نم اشاب ليعاتما ىوبدملا هل روفنللا هيلع ناك ام لكلا مب

 ْ هيلا لامساو زوفراد محتمل هتانع هجو اذلو ثاحوتفلا ةعلاتمو ةكلمملا عاسنأ

 ْ انئاطان المال ىقذوقتلا ىوذو اهئاينغاو اعراخت نيم انريقك

 ] ةيودملا ةفوكملا رشنت مراجتلا يدداب رئكمو. لازنلا 7 ميلقا ناكو

 || ويدحلا كالمأ نمض اهلخدأ يذلا وه نودرمغ ناانل مدقت دقو هيلع هدو
2 0 

 1 هب رجه ١75 ةئس 24 امل ناع مكاح لقا يفنا ثبح كلذ ذاشنا ترسأ دقو



١ 1 

 || ىدانو اظيخ طاشتساف اهسفن نعاهدوار ءاحا نا ابل تشان 1

 رفع يتح فيسلاب هبرضو ةالفلا يف هيخاب وه درفناو ىلا لحرف ليحرأا
 |١ هقاحلب هيلاومو هعانا عار نءظلاب قطو ضرالا ىلع اعورمدم هللرثو هيلجر

 || طسو ىف روتمملا دما ىلاوألا كردأو يئداو ىلا هريسم عبانو ةارملا قاطو

 || قرتشا نألبهلثق دصقشال ناك هناو ه1 ع| ةولاوهحارج اود ف ةزلذلا

 | مسق ىلع اطلستم ناك جونرلانم كام ىلع اولزنو هيلاوم عم روقتعملا دجأراسو.

 ْ برو مم دافور ا هل نبدال اي رفا جونز رئاسك ناكو روفراد نم ريب

 |١ ليوط دع مو دالبلا ناكس هبحاف ةعاجشو ءاهداذ ناكو هنم دمجأ

 0 ةنطلسلاب ماَمُف مهيلع اكلم روّمعملا دمحأ عشنا راتخاف ناطلسلا ون يتح

 || تارعالات تلي ىح ةوابخلا تمارتر كلف نا ىلا ملاقالا لك عضخأو مايق نيا

 | اورتاتساو والبلا ىاورشتاو هدسع 0 هيلا اوحزتف ىادوب نيلزانلا

 || نيب اونطوتسا مهنمليلق ريغ قب, و نومدقالا ناكسلا ضرقناو اهتاريخم
 || دج ماياتلاطو ( هشبروبا) مساب قرمت كانه كلمت اوسسنأو وقربو وف راد

 || هدب نم هدلول اناريم ابلفحو دكلتملا نم تانومصلا لك لارا

 || عفر الضاف املاع ناكو ىلاد ناطلسلا هدينح مث هدلاو ةريس يلعهتفيلخ راسو
 || ناطاس ذوفن رشتناو ءارثلا ةعيرشلاب اومكحيل ةاضقلا بترو ءايلعلا ةلزام

 || ةيمالسالا ةوعدلات رشتناو ضرالالينلا فافضونافدر وك غلب يتحروفراد

 اهنومكحم قلاداللا ل
 | نافدروك رادرتفدلا حتنفا ةرجحلا نم رشع ثلاثلا نرتلا لئاوأ 0

 ظ رصم كالماىلا اهمضو

 روفراد نيطالس مزأ ةيرسصملا ةموكملا ةزو> ىف نافدروك تلخدالو



 او

 امهريغو مامنلا شيرو جاعلازوبلجي ىرصملا رطقلا عم ةراجتلا ةالص مظعأ مهل

 لايجأذنمروفراد نطوتسا ىبرع رصنع نم اولسانت ناكسلا ءالؤهو
 هنم ةنيب ىلع ءىراقلا نوكي يتح كلذ حاضيا ىلع ىنأنسو

 ايفو كولملاروبق هبو ( ةلملا لبج ) اهربشأ ةريثك لابج روفراد ىفو
 (هياكبك)و( هراد ) ةنيدمو دالبلا كلت ةمصاع( رشافلا ) اهربشأ ةريبك ندم

 ( لكم)و
 روفراد لهاو صاصرلاو ديدحلاو ساحنلا نم ةريثك نداعم امفو

 بورملاو لقالقلاو جربلل نولايم

 ميدقلا روفر اد خيرات
 هل تبثن نأ ةدئافنل امامنا ىرتو ميدقلا نادوسلا خيرات ءىراقلل انصخل

 لوقنف ةيوردخلا كالمالا ىلا ابمضو اهتلود لالحتا ىلا ميدقلا روفراد خيرات

 دالبلا نم اهرواج امو سنون نم بارعأ يبرغلا نادوسلا يللا حزن
 رو ا, د1 اوتطوتناو ةرجبلل نماثلا نرْتلا رخاوأ ٍن ةيَقرفالا

 لع اهدحأ مسا روفراد يلا الصو نيمزانلا كئاوأ نم نيوخأ نأ | يحمو
 ل هأخ 1 نأ ببس مسالا اذه هيلع قطا يذلا رومعملا دمحا رعالاو

 فيس ةبرضن هيلجر

 ديجاداخأ حي ناكو لامجلاةعراب ةارماباج و زتمناك يلعن أةصقلاريرحتو
 رشا هلت رمضا يتحابفينمت يفيلاثو اهماعدركسنأ وهو بملا اذهب هتفشاك ىتح

 ش0 تر ع عمتف هن اهفغش هغالبأب اههيس الثل هيخأ دلع هن عاشبإلا ىلع تممصو



 #يئ

 هحشر ةيلهأ لقأ هل يرئال( ىلتلا دمح)همسا يررب رجان يلا فانئئتسالا

 ةريثك_ءايقلا فقول هده لثمو نان زا رفصالا ةييلعأ ريغ سستم اذهل

 ذافنا ريخب متهنال تناك ةماوكسملا نابلوقلا يراصقوءابليمع#ت ماقملا عسال

 نم لاومالا عمج ريغب ميال ناك اشاب نيدلا ءالع دمحو سكيه لارنجلا ةلم

 هناف ىدبملا امآو .ةموكملاا هيلع تلوعام اذه ةسيمثلا ةلجلا كلت تاّمفث ءارو

 روفزاد يلا :ن نيتك ةاعد لسزأو هيلغ ةجلا مودق رظنني مفادملا ةفقو فقو

 لك درس ىلع نايسو اه ةموكملا نوضهانبو هنوعد ىلع سانلا لوءمجل

 دسو سكيه لارتملاةل- ركذب هبقمن 9 هيلع عالطالا ءيراقلا مهام

 قيفوتلا هللا

 زروفراد رك 4

 نومسفنب اهاكسونافدروت نم ىبرغلا بونملا ىنةعساو دالب روفراد

 شيبو يداوبلا نكسب يناثاو.ركاسدلاو ىرتلا نكسب مق ماقأ ةنالث لا
 لابجلا نيرا ناكل, تنل اثلا مسقلاو.بارمعالا لئاوع.تفولاك ةيشالا نانا

 ثيح ةشيعملاو تاداعلاو قالخالا ىف هبا_ثن ىرلا ناكسو ءالؤه نيبو

 نيسمن«يرقلا ناكس دجت ثيح قارتفاو ضرالا ةحالش نا :رفلا لغتشي

 يذلاو م الان اولالا ددعتو ةمعطالا خ خب ط ةداجا يف ةرابم ل و تادللا ف

 م ىرقو مركلاب نوروهشم حو مبلك نادوسلا لهأ هله

 ادب ايف شنعتم ثدوتلا نيو ةرعك تال سيم ادت يتير
 شورقةعضب زوامتال مهتالوصحم رثكا وه ىذلا نخدلا نم بدرالا نأ ىتح
 ءاننغاواجم روفرادب دجوبو نخدلا نم انت نع نوكن داك حمشلاو ةبرصم
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 ا ادبكح نيشان 0 يس كا 00
 ةيرادمكملاتاماظن تديعأو اشابندلا ءالع دمعاشأب رداقلا دبع فلخو

 مط.هلو قرشلا تزادوسلا ؟رادمكس شاب نيبلا ءالغ قاكو ةزاطنلا تييتلاو
 تدبعو ةيرادمكسحلا مامز ىلع ضب |لفهلسك ىلع ريدم ناكذم ةقادص هناكس
 ةنيزملالام نم ذخأ هنا هانأ لمع لوأ ناك ةلمحان لأجلا ءارشن ةموكسملا هيلا

 عم لاخجا ءارشل يقرشلا نادوسلا ىلا هسفنب صخشو لاير فلا يتئام وحن

 اشاب نيدلا ءالعنكلو راجتلا نم يسيرا رب ةيرومأملا هذه لثم نا

 كلذ ىف ةءبارغ الو انا اناع هل | ابعدمت لئابقلا خئاشم مزلو هبيح يلا 'لاملا برس

 بارا سن هر( ادراج فج ونو تا رعنألا اكقلوا نه تريعك لاما نال
 لّمتوةرثكب تاركسملا لوانت اشاب نيدلا ءالع نع رهنشا دقو سار ةئام ىلع

 كاينك ةجاجز برش هنا سكيه ةلمح هعم اوناك نيذلا همادخ نم دحاو انل

 ةميقد نب شعل لتش نا لبق

 يح ةيماحلا مدق ينلا تاوقالا نامئاب اشاب نيدلا ءالع بعالتو

 ها نامتالا فاعضأ ةيالث غلب نامئا ىلع نيديعتملا عم قش

 كلذ نم ةلئاط
 ايانو ةرادستملا ىف هبط بان ىذلا انشا نيتح انقس لعزام دو

 ىف كلذ ركذ ينأيسو اهراصح نوضغ يف موطرحلاب رضأام هبعالت ءارو نم
 نيدلا ءالع عابو.ابع لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةئبس ةئيس نس نمو 7

 ةيمرقلا اومقتعاف الادوسلا راختلا .٠ ريثكا ىلا ةسوكللللا كئاظؤو اش

 سام ىلع ةسائرلاب دبعو ةموكحملا وارسأ ىلع هفاقباب يدبملل اوتو



 هي سا

 نادر ةراطنءاعلاو اس ادع
 اشا رداتلا دنع تاراصتما رل ١.٠ ةنس يل والا ىداع رش ىف

 نادوسلا هن ,رادمكح ن :ءهلصشب لاعرصا ردص انس بونج ىف يديملا ةاعد يلع

 نادوسلا تاياسح ةبقارمل ةيلاما ةراظنب صوصخم ل ءاشناو ةراظنلاءانلاو

 قدم امو موطرخلا يلاهأ دنع متو انناالل ا مقو دقو

 هل ووقنملا ىلا اان ضئارملا اوعقو دقو امل نيلاوملا تارعاالاو ةيودلا

 لعش ف صال اذه نعلودعلا هولاس اشابقيفوت ىودملا

 ءالزنلا لواشت لب مانركذ نم لغا ماحرتسالا اذه نكي ملو

 لكلازال الاكلذ امو سالالا اذه ىف اوكرتشا مهناف مهاصانقو نيسبوروالا

 ةاحن ىف ديحولا ببسلا تناك اشاب رداقلا ديعابعبنا يتلا ةقيرطلا ناب نونقوم

 باغتلا نمىدبملا طنقام هلامتأ ءارو نم ناكو اهلك ةريزملاو رانسو موطرخلا

 ناهلكب مرمأب ةريزإلا ىف هناعد لكس تاروشنم ردصأ دقو موطرملا ىلع

 هللا ىلص ىنلا نا مه لاقو نادوسلا ىلع م اح اشاب رداقلا دبع مادام ة وءدلا

 نادوسلا هتردانم دمب الا ملفت ال هتوعد ناب هربخأ ملسو هيلع

 حتف ىذلا مالا اذ_ه ىلع ةموكملا مادقا نم راحب ناسنالا نا ىلع ا

 ودملا لع ةزاطتال هيلع تيضع اللا نر ريكك هلو ثييح لاعلاو ل

 نامل طسو ناذولا'ماغدوا ف2 انساب سر ال
 ترض سكيه لارنإلاةلمسلاسرا نا اط نيب وحصنلا ابضحم دقو هيلع يدي

 تي 00 تنتلت 0 0 ةيرضأب 00 ةلغ ناو قوتطا نإ
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 ةباينلا مهلا ضوفو باونلا ماعد لاجر ةرشع وحن بدّتلاو اهذ لصفلاو

 نم قيرف لك ناكف لاملا تب ىف لخد ابل ىتلا ةمظعملا لئاسملا رظن ىف هنع

 يف اهضعبو اهسخو ايندلا مذ ىف اهضعب تاروشنملا رادصا يلاوي ذدخأو

 هسمادخ دحأ هءاج موي تاذ ينو تالماعمو تادابع نم ةيعزمشلا ماكحالا

 تا للا ل ل لع هيلشس ىزي ةأرسأ كلر هنادل لاقو 9 زاللا )

 الا تاكو ىلا بطخو ةراجملاب اجر تلتمف تلتتف ةأ را

 ش ماظملا لك نا يضفو فالحل دحاولا دهأ غلا مادام ءادهش ةعيرال يعاد هالو

 هيصتغاام نال كلذو ءاعدأ أف عمسلال هن هنوعد روبظ لبق ماكحلا امفرتقا ىتلا

 ناآكو ا كلعام لك لاملا ثلا دعش هدرو هلام تبل كلم راص ماكملا كناوأ

 راجتلا كئلوا رطاوخ
 هتعزع تاحنا دقق موطرحلا كالتمال همدقت امأو هماكحأو هشيج لاح اذه

 وأ موطرخلا ناف كلذ ادعو لشفلاو ةمزبلا نم هتاعد ىلع يلاوتامرث | ىلع هنع
 نم افو>و أعزف ىدجللا باق ءالتماو ىدنح لأ نبرشع 0 أهف نك دكا

 ملسو هيلع هللا لص ىللا ناب هناناطخ نم ريثك 2 عرصو اشاب راقلا كسع

 نادو.سلا ىلع اك اح اشاب رداقلا دبع مادام موطرخلا ىلع مدسقتلا كرتب ه ريا
 دقو (رداقلا كبع انفكا رداقاب ) لوّشو ةالص لك بمع هند عقد ناكو

 موطرخلا كالتما نمهب وعص لقا ابكالتما نا ىللو و هك رع هحو

 ايلع حاسما ليصفت ركذ نايسو



 ظ « ١

 1 ريا لبص ي هلا ةيشغ اهماو اهم كيلع سأرال هل

 هللا عقد كر دم ءابحتلما ف نيمغار 5 يشل أمتلاو يدب ما نا لع

 ٠ هتنبارق ىوذ لك املوح ممجي ةبار هءاطعا دوب 217 يشداعتلا نا ىتج هئاضراوا

 ٍْ نم ىثناعتلا رذحو كلذ نم ريرب مأ اشاب سايلا طظافا مهيلعاريمأ نوكيو
 ١ دمح هدا مفناو ةبار هل تمفر اذا هللا فد كي دمحا نا هل لاقو مالا اذه

 ا يدهللا نيب ةريثك تالوادم دعلو ةددبملا دض نالمعي كش الب امهاف سس

 0 رامبل نا لاق اروشنم يد كود ىئشداعتلاو

 ْ ىلا مهب را راسو را نوس#مح هعمو ميكدلا نب ساو هبرق ىثلاعتلا بدتاف

 ا م دل نب ساو ىورو نيتمكر ايادع نا كحل أمهيفنع برضو اهافنم

 أ خا هل لاقو كب دمحأ ا فا ريع لتملل مدق امل نس دمح نأ

 | برضو مدقتف ةلءافلا نبا ا ىوحت مدقت فايسال لاق مث نابجاي رفت نأ ىلاف

 عيمج هللا محر هقنع

 ] هماكحإو يدهلا شيج بيترتركذ
 | | اقرف هلمج هنأوريدق لبج فهشدج سيترتو يدهملا أ نم ناكام انركذ

 | هيخال ةدايقلا لجو ةئالثلا ةئافلخ نم ةقيلخ اهنم ةدنخاو:لك وش اثالث

 || هذوفراشتنا دعا ةثاناالا لوقتو 'نطمالا ةمقاون لحق يذلا هل 'دب و د
 | ةدايتلالنسأوهشويج تفاكت" شيناللا لعن هئازاعتساو هلكمناف دوك ,ياقا يف
 || نيعو هنود م عطقبإال قدلا هزاشتميهلعخو يثناعتال هشدح ىلع ةماعلا

 : تبصلو صب الإ ةعفاوىفلتق يذلا هرابح 3 انحا لدن ايضاق لع 3 دنعأ

 || هيلا مفرت يتلا ضئارعلا لك ىف رظنلا مهلا ضوفو ءانمالا ماعد لاجر ةعبرأ

 اا كندا 7 ةؤايبث د
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 الزل ىلا 0 رع هتخأ نبا نا هداوق ليث ١ نب اربمأ هلدجو يدبلا ىلإ

 اوفقوةعمجا موب ةمقاو ىف اولتق نيذلا شيواردلا ا وهو.ضيبالا طوةس دعب

 انواتق ضِبالا طابضوأشاب ديعس دم نا انبراي اولاقو لجو مع هللا يد نيب
 نيبرايحلا كلهللاقو ىدهملاىلا تفتلاف ارضاح ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناكو الظ

 لاَتف فالخ نممهلجرأو مه.دبأعطقوأ ضرالا نممهفن وأةملظلا كال وأ لتق

 صق دقو طابضلا ةيقن فناو فيرش كب لطو ماب ديعس دم لقا يدهلا

 يف يدبملل هتمدق ساطرق ىلع اهنودتب هنترصاف ايؤرلا هده قرزأ رمح َ

 | نم ناكو يواروفلا نيدلا لالج يملا هعمو هيفا رضاح يئداعتلا ناك س

 ظ ةرضألا هذه ارضاح تنك 0 ه> لاقوابّورا ميل 1 ار 0

 أم مهب لد اعاد دعو طانضلاب عا 9

 نيتتموو 0 ا ديعد# راثب اولتق مهل نورخا 1 لاقو

 اهملع 1 ها ةثج ىلع شتفب ذخا اوةسدلا لخد امل يدبلا نال ىشاعتلا

 هنأ هلوح نممويل ةرخآلا ىف كرأثب ذخؤيس لاقو هفيس لتساو هانيع تفرز
 0 ةسفنل متن ال

 4 اروشنم ىثداعتلا يتكو قاقرتسالا ىف طابضلا ثكم دقو اذه

 رم ملسو هيلع هللا يلص ىنلا نا لاو نم ءانسسح مدا

 رافكلا نهجاو ا ,و نمي ةلولمملاب

 ماسقالادحأ رظان ناك اذهو نيساي دمحتو هّللا مفد كب دمحأ ىلع ضبقو

 جالا دنع نينوجسم اناكو التق مث ايمتف ةيدهلاب نيقدصم ريغ اهل يب

 دمحأ تن نسحلا مأ يدبملا ذخأو ةمهنلا هذهم اههامر ىذلا هنا لاقبو دلاخ
( 

 لاق ايبلا افتاه نا هيف لاق اروشنم بتكو نيمبلا كلمب ةءوطوم هللا مفد كد



 17# و

 مهاتقو طابضلاو اشأب ليعس دمع ىلع ضيقلا كد

 اشاب ديعس دم ىلع ضبق يت ضِبالا طوس ىلع ناعور ضم م

 يناثلا مزالملاو كي ,رنذ:كبردرما ماقماتلا ادع طايضلا ع فب رش كب لعو

 طابضلا يثداعتلا عمجو خئاش أشملادحأ ىلا مهْنم دحاو لك مفدو روصنمفسوب

 كفر هناحام 00 فاشملا د 2 - دحاو لك بهذيل مه لاقو

 مايأ دعبو مهدنع ءاقر أك مهوب مهلع ةبقارما اوددشل نأ عاش 1 كقلوأ

 نسح ىدنفا دومتو فيرش كد ىلعو اشاب ديعس دم لتق 1 ردع

 طابضلا راغص قبو هسار ىلع ةظيلغلا ىصعلاب برمغلاب ممم دحاو لك لتقف |||

 موطرخلا لع يدمملا فحزو سكيه لارنإلا كاله د.علأم ىلا رك

 عاشبالا ىلع ىدبلا تامح ىتلا بابسالا نع تاياورلا تبراضت دقو

 لوقنف زاجناب هولاقام انه درون نحو طابضلا ءالؤم

 دعب اباتك اوبتك طابضلا عينج و أشاب ديعس دم نا أشأب نيطالس يور

 قتلا تابسالاهل او>رشو 0 لح اع هنوربخ اشان رداملا ديعملا ةندملا طوهس

 فسوب طئاضلا باتكلا اذهىلع اومقو نذلا نمزاكو طوتسلا اذه يلا تدأ

 امهراذعأ دقو يدبملاىلاهعمباهذلاب همنقأو كب ردنكس ىلع ]أى ذلاروصنم

 نيقابلا عم هنم مت ىدبملانأب نقبأ هنال كي ردنكسا هعاطأف امهنمطرف ام
 روصئم فسوب فلا املوصو دنعوهرامخا لع ارصم روصنم فسوب ماد أم

 ةيجوطلا لع انادنموق هئليعُس ءافاكودع حفصفردتعاو | هاي ىدبملا مادقأ ىلع

 أشاب نيطالس هاورام اذه ءيلل ءافإكي مو كب 0 ةيقاعم نع لدعو ظ و

 اومضلا نيذلا شيال راق ل ىبارمعلا لاح جالا نم ات ععس دقو
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 ضييالا نم يدجلاهينغام ءاصحا ركذ

 ردش ام ي ريل و رجلاو يقدنبلا تاس 00 كلا ف هل 3

 نم رثكأو ًايلح عونصلا بهذلا نم ةبقوأ فالآ ةميرأو ريطانق ةسمخم

 ةضفلا نم اراطنق نيعيرأ

 ادع نال اةرثد رح غل ىذلا هلام اخ دق اناا دعس دمع ناكو ظ

 يىدحا نم هناكم لع لدا لاملا تدب نام ناكو ىدملل ه رربظي نا ىبأ و

 دم اعدو هبارعغ ىف سلجو همتكف يدبملل ربخلا اذه ا اشابلا ي 0

 لوف كلان رولا هل لوشو ايدلا ةسخو ةنجلا ميعنب هرك ذب لخأو اما دي

 دابشالا سؤر ىلع هل لاقو لاملا تب 5 0 ا لا ىدنع سل هل

 | اشاب ديعس دم لام هيف ءوبخلا ناكملا قرد ملسو هيلع هللا للص يننلا نا

 ريثك قلخ هعمو بهذف هيف هدجت هشبناو رادلا نم اذك ناكم ىلا سهذاف
 نم سانلا نم ريثك اهدعو ةماركلا هذ. رابخالا تميذأو لاما 2 خف

 ىدبلا تامارك 31

 تاقوراو ساللا نم عمجو نيفلا مينغ نرذلا ءاقرالا ددع غلبو

 لاملا تب نيما بدتاو رصح تحن لخدي ال ايش لزانملا ثاناو

 نب ميهاربا بدتناو تاشورفلا | عيب نارصا لاغا نم ناعمر ميهاربا

 تب ىف ةبتك ةموكملا ةبتك نم 00 نيعو ةيشاملاو ءاقرالا عيب نالدع

 طابقالا نم مبلجو لاما



 كتل

 ثيح دحاو ديعص يف سارملا مهلع مقأو ةن.دملا ناكس لك جرخأو

 مهلاومأ ىلعاولديل مهنوبذعيو مهنوب رضيو مهلزانم ىلا لاملا تيب لامت مذخأ
 0 ريدملاديقو بدمتلا ةهدس نمتام مهم ريثكو ةراوتسلا مهئافدو رخل

 الا نم هاخأم لع لادن ام دس

 ضييالا ةيماح يدهملا ةلباقم ركذ

 ةنددملا نم ةيماللا تجحرخ مياستلل الح برص يذلا مويلا ةحيبص قو

 هنم تند امو ابك ار يدبملا اهلباَتف ابمامأ حدصت قيسوملاو روناط ةئيه لع

 ةلطابضو شاب ديعي دل نداو تورث | و هناصس نعوه ل

 ةندملا يجاوضل ارومأم هلكش فس و ناكو هناجافهمسا نع 0 فسوب

 اوراشاو ىدبملا لوح دك عاس ضال اد عمتجاف ةدشلاب اروهشم ناكو

 لورا ةقيلخ“ نأ هل لاقو يدبملا الاخ ىذلا ةلمش فسوو لسا

 ديعسد مخ ىلا تفتلا مث اهاباهسبلاو هتبج عزنو هنع مف لومأم كنم وفعلاو

 امهنلتق ىذلا انا كب ردنكسا ماَْقاقلا هباجاف ىلوسر تلتق تأ هل لاقو اشاب

 دعأ يلا تفثلا مث اهب امهيلع هللا نم دقو ةداهشلا ىف نابغرب ناك اهنا لاَقف

 ىلالشلا اشاب فسوب عم ارفاك تام هللا دبع كاخأ نا هل لاقو لل مفد كل

 مرحنو هلثم ارفاك توت ىفأ كيلع ىنغأو مش لف َّك ميلستلاب هندي دقو

 ف رصنا م هللا دبع ىخخأ اماخدب ملةنج لوخد بحاالهللاقف ةنجلا لوخد نم

 مهلا روما اوأبخمال نأ تح صل يلع مفلح و إ ولكأف ماعط يلا مهاعد و مولع

 ردلاءازم ماقأو ةنئدملا ىدبلا لخدو اوفلف#ل ةميغ ترام ذل
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 عاطتسال ىلوالا هتعزهدعب فوكلاو عزفلا نمودعلا باق ىف قوام :الاذلو

 ءانعالب ةئيدملا ىلع ءاليتسالا

 مول را نمهيلعم ذم ةدج ةطساو راصحلا مفر رظتنم ناك دنملا نأ لع

 هلة كلا نآأنا م دش , يذلااشاب رداقلا دبع نم اعقوتم كلذ ناكدقو

 افا نم ةروثلا ل و ضيالا ذاقناهتعاطتسا ىف ناكل دونإلاو لاملاب

 همفربأم موب لك هعور ضيالا هراصح نوضع يف يدبلا ناك دقو هلك

 خوسرب يزعتب ناكهنكل أشاب رداقلا دبع ماما معزه ىلاوت نم هناعد هيلا

 اصوصدخ ضيالاو امومع نافدروك ىف همدق

 - -© < يجيد مي + قس

 ضيبالا طوقس 00 د

 دمحو طابضلادّمع ةيرجه 1٠.٠ ةنس ةرخآلا عبر روش رخا وأ ىفو

 نامالا بلط ىلع لكلا ىار رف ةلوادملل اسلم, نافدروك ريدم اشاب ديعس

 اوبتكف ةلاملا هذه ىلع ءاقبلا ىلع نيرداق ريغ مهلا اونا نأ دعب ىدبملا نم

 ةيريمالا لاومالا ريخل هدي دمبال نأو هنوكسلعام ىلع مهنم وي نأ هنولأس اباتك

 ةظفاحملاب الملا مامأ فيرشلا فحصملا ىلع فلح نأ دازو كلذب ممل بتكف
 .طابضلا نمدعم نمو شاب ديعس دم جرخ ىلاتلامويلا يو . طورشلا هذه ىلع

 ةرداضعت سلو انقاولزنا خاوك اب ممل صاف ىدمملا اولباقو دونما نم يتب نمو

 سانلا رخو ذينتلا ىف لاما تيب لامع ع رشف ةنب دملاىف نيذلا لكلاومأو مهلاومأ

 لك نوشتف باوبالا ىلع هتليبش ىبارمعلا دلاخ جاحلا فقواو مهلزانم 2

 ءاسن ندرحب نكف ءاسنلا شتفت ةوسل اوعضوو هسالم نوعزتيو جراخ

 نهم ءانسح لك 3 نضبشو نماروع نشتفبو نهسلالم نم نيب رصملا



 ْ 1و ْ

 لاير ةناميس هلتلاا نم ةنيكلا غلبو بالكلا مول نم ةقالا نكلذكو | ش
 0 ّ 3 رص ع |

 دمحا مداخ نا ن.روصحم ا نم دحاونل و كلذ نم ءىث لك مدع اريخاو||

 م هالوأةجاحد ءارذ أم باطل لاب ةئام التفاح امو ناك هللا مفد كب ْ

 اورتشا طابضص ةملرا نأثيروصحملا نم طئاضانل حو لادرل غلببال ةلآلا بدرأ ْ ش

 مل اهومستقاو الار نيسمحو هنا ةليثض ةحاحد ْش ا

 ةبشن ويح هفوح قو كتلطاكوهو ( © كسلا ) هيسا اسينح | وذخابل / ظ

 نيذلا دونملا ىلع ةعاجملا تدتدشاو شيشملا اذه دفن مث اهب نوتاتقي ةلفلا |

 دادزاو مهني ايراطتسة الاول بالا ضارما تشف و خمصلا لكأ نم ا ْ ١١

 تانفولا ددع ْ :

 ءاهجولاو نيفظوملاو .طابضلا ريدملا عمج مدقتام ىلا ةلالا تلصو الو ظ

 مهول هورخداام ةم وكملا اورطاشن نأ اعيمج اوررةفرصالا ىف مرواشو ظ

 اوناكةليك نم لقأ دحاو لك باصأف دونملا ىلع اهتعزو بدرأ ةئامثالث لعأ| '
 رردلا دواعو تاوقالا هذه تغرف مت اهب نوتات غمصلا عماهنوطلخم | ٠

 نمدحاو لكباصا ةلغلا نم ةري_شف ةمد ىلع لصحتو سانلا كفناوأ ةضوافم : ١

 اوماسأو دونملا نمريثك رفو تاوقالا لكلا دف مث اثم نيلطر وحن دونجلا || .
 اوناك مسا يتح مهطابض يلع 4 ايلا درو ماظنلا لتخاو ىدبملل مهسوفن

 لزانملا لع موجملا نولاوب دونا نم تاباصعتسفلاتو مهونيييو مون مفي



 فلقكي

 ةيراد كا ىارس ىف اشابرداقلا ديعتءار وتس لس ول وكلا را زموب تاذ ىفو

 لعال واطنو مشا تارايعالدامو هذا مالك أشاب راد ردّشاو ك4وم 0

 110 رتنو اضايرذاتلادبع انني كفو ركنا ةراضلا اميضعت

 لكرذتعاو احاطصا ثدح أميقاعم نع لو 1 أيجرب ماي كعلو 8 5 دصقو

 فر اضقلاقرانس ادصاق موطأ اتارويتسلينولوكسلا رداغ م.هبحاصل امهم

 ةبركسملاهلامجأو هترادا نسحتساواشا.رداقلادبع لعىثاو رصف عوصفالسكف

 ال فورا تنكر وكذملا لينواوكسلا ةيرومأه "را ضعبلا لوقو
 حاط هنا اولاق ثيح أشاب رداقلا كيع نع ةكسلا صامل وود هعاذاام ةفيمح

 ا او ةناعألا هذه ليئولوكلا ديف دقو قادوسلاب لالتتملالل

 ةلغسالا يلاوي ناكاشاب قيفون وب دملا نانا نك اسنأ مهضعب يور واه وءاذا نيذلا

 ةميظع ةيمها تاذتناكهتبرومأم نأ ىلع لدب امم لينولوكسلا لامعأ نع

 عجارت و( رشعلا دع) ىف ركسعو هلجروهليخ فحز دقو يدبملا ىلع مالكلا انكرت

 0 و ىلا وطلا و سا راتملا ا و ةندملا 8 وح هناك تما رو 2 ومزوملا هيلا

 تاوقالا لوخد

 نم اهفأب نود جانو لاهالا لزانم ىلإ نو جرت اوناكف دونما امأ

 ةباغىتح كلذ ىلع لاملا مادو ةم وكلا نزا#ينةريمال ذا تاوقالاؤ لالغلا

 تاوقالا تدفنف 3 رجه 1١99 ةئس ة>للا ئذ نبش

 يف ةذخآ ةعاجملاو ةيشأملا نوحمذن اؤدتبا 1٠٠٠ ةنس مر لبتسم ىفو

 الابر نيسمخو نيتئام اه نم ةقالا نم غلبو ةيلهالا رمنلا اوحنذو ىثنتلا



00 

 اضراب تينبال هلال ةادولا

 ةؤلضص تاشوانتارم ةدغايشوان و110 لوقتف ةلاركاذ كادت

 كرداف تاباذلا ةريثك ةرعولا نكامالا غلب ىتح اناورفا نأ اهم دصق 0

 نم اوتكف تيجو دملا ركستم ىلا ار سر اوةلي اه ذها شا رداقلا د

 جابف ةلجلا ىلع موجملا بوجوب هيلع اولا ىت> هراصنأو دئئاقلا نيب ةباشولا

 لاتفلا ةحاس ىفاوكزو ميلع ةعزملا تمت راهللا فصتنم ليبقو سلغلا ىف

 ىتخ ابونج ريسلا ةلخلا تسيبانو نيجورولا ادع ليتق.فالا ةرثع درا

 حرجو راسا ىلإ ةعحار تافق و هيلع ءاضقلاو ودعلا قيرشت نم ت تنكم

 راع ناس انشا وداقلا دع 7 ةغلا احورد ودعلا داوق رباكأ ن نيس

 نافدروك ميلقاقةيودبملا ترصحما و ةريزجلا نم لقالقلا تابسا تاس

 سكيه لارنجلا ةلحدونج اهبفتدشتحا ينلاموطرملا نع رطخلك عشقلاو

 تراويتس لي ن1 ةيروماب
 نادوسلا يلا ةيرومأع تراويتنس قي ولوكللا ثيدتلا ةموك لا تلا

 ةينساا ةيعملا نم اهريدم ىلع اباتك ضرع ربرب ىلا لصو ايلف ةيرس تناكو

 لسرافابلاصمو ةموكسملاارئافد لك ىلعءاع شيتفت ءارجابهل ب رصتلا بلطو

 هيصايام لكل دايقن الابد سمأ ىذلا اشاب رداقاا دبع ملعي قربلا حانج ىلع ريدملا

 قبس هيلاد ويسوم همسا ىلاطيا هعم ناكو موطرخلا دصق مث لبنول وكلا هن

 ليكو ىنامل الا اشاب راحملا نطفي اذ ناكو نادوسلا ةموكح ىف فظوالا ١

 يذلاتراويتس لينولوكلا دنعدب ' عاشإالا ىنادجم يعسل ْذخَأف ,رادمكسملا

 قالا اشاب رلجج ابليكو لصف دعب ةيرادمكملا 1 بصنم يب ب هداعب ناك

 ناؤوسلا 2" عذذو
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 اعراارر 2 اهم هسللال دقةيموص لئ اسم و خا ىاسم نانح ال ةيش

 راد زار هسا ركب هلا ني هاذ ىلإ كا دامو ةفوكملاب ةحل
 نوعجارأا هيلا اناو هلل اناف راصتنالاف رش لو

 لوح نآهبلاطم ةموكسملاتباجاول اشاب رداّتلا دبع ناكما ىف ناك دقو

 هقبرط ىلع ىتلا لهانملاعيمجىف تايماملا عضوب نافدروك نيبو يدبملا نيب

 ىلع ابعم ليحتسن ةليلج تاريب دناذ ناك اشاب رداقلا دبع نأ لوقلا ىراصقو
 نع لودعلا يف هءازا ةموكملا تعبنا ولو نافدروك نم هبرا غلب نأ يدبملا

 ةيودسهملا ىلع ءاضقلا تعاطتسال نافدر وك ىلا سكيه لارئإلا ةلمح لاسرا

 أب ايف هك كف نينسو مقالا كيف
 | ةعقاو د 8

 ةهج يلا رارج شيجم اشاب رداقلا دبع فحز هيوم ىدس ةعقاو دعلو
 لئابق نم لتتم فلا نينامثهلوح عمج ىذلا رافنلا دبع نبا ةيعادلا ءاّلل رانس

 نم نير يثك انلخ لتقو( (جوك رك ) ةنيدم ىلع مهب راغأو مريغو لهاوكلاو ةنيهج
 فض ىلع ة ريبك ةنءدم هذه(ج - وكر كو). ممعاضب نماريثك عش قرشاو راجتلا

 غمصلا ىلع لوصحلل ناذ 0 ءاحنا لك نم راجتلا اهدصش قرزالا لينلا
 نافدرك خمص نمث نعثلثلا وحن صني هن نكلو اهئالصاح رثاكا نموه يذلا
 فورعملا وهو دحاو فئص نافدرك ىف غمصلاو كاذ ةءادرو اذه ةدومل

 نع اهضءن لضافت ةريثك هعاونأ ناف جوكرك غمص سكب ( باشملا ) مس

 زواجت ال هنمثو دالبلا كلت تالصاح ريكا نم هناف مسا امأو ضعب

 ةيلامثلا ميلاقالا عيمج ةجال فنصلا اذه بلجيو بد را ًاشرق نيعبرأ



 «ااو#

 ةسونطلا قيرطلا سكس ءابملا ايف رثكي ىلا ةيلايثلا قيرطلا يف نادر

 طخ ظفل ةيفاكهدونج نوكت ثيحب سكمهلارنجلا ةلمح اهف تراس ىتلا

 ذاقنالالفاك ناك ريدنلا اذه نا بيرالو ةجاه نوكت ةوق فيلأتو ةعجرا |

 ةدعاسلا ديهلةموكملا تدم ول نوبغملا رساخلاةففصب ىدهملا عاجراو نافدرك

 ةسارملا ةروثلا نئارب تمم ذعقو ةقاو ىو كلذ امل نأ نس نكلو |

 اشاب رداقلا دبع اهب ضهان ىتلا دونملا تناك دقو ةيلاملا ةمزالا ىلاخمو

 دف ساالملا ةلقو شيعلا فظش نم امل يثرب ةلاح ىف اهلك هبورح يف ودعلا

 نوسبلبو ودعلا نم امنومنتغي ىتلا ةيشاملا موحلبنوتاتقو دولإلا نوسبلب اوناك
 ىتلا دالبلا كلت يف كوشلاو تارشملا ةرثك عم اهداجنم ةبذحأ هاج ل

 نو صمدت ال ةنيكسلاو ربصنا نم ميظع بناج ىلع اوناك هلك اذه عمو امتوزاتجي

 اهلال-> يف مهاب ص اوضبش مل روهش ةعضب مهبلع يضم دقو نورجضت الو

 نيثالث لارا ف ةرتلللا محرتسب ثمب اشاب رداقلا دبع نا ىنغلب دقو

 موطابنمو دنلا قوا انب قيلي ال هنالاقو تابنرملا كلت فرصل هينج فلا
 هلوق يل تدتاب ملف ا نوروضت عيجباسينو مهدالوأو توألا ل يللا

 طابضلا نم ريثكل نيشاينلاو بترلاب ت اياعنلا ةيوكللا لأس ناك هنأ يِ

 ليعامسا وه هلككلَذ ببس نا نولوشو . ءابالاو ضفرلاب هبلاطم 0

 ديع ةسلك امل هسسفن فقوأ دقف ءارؤولا دحأ رذغقو ناك ئذلا اان بو

 ةبارغلاةباغيف ىماوهو هلاوقال ءانصالا مدع ىلع ةموكسملا لمحو اهب رداقلا

 . لكلا دنع اهحيحصتو هتباور رئاوت الول هلوبقو هقبدصت ناسنالا ىلع دعبب

 هقاسةيخرات ةَيقح ريرقت نأ الولو ةلأسلا هذه دنع الجخ ملقلا فقو دقو

 بش انارزو نم رزو نوكي نأ دعبلا لك دعم ذا لاخلا اذه ىف ىنعواط ام



 ١اا«

 يدبلاةضبقيفنافدروت ةمصاع ضي.الا ةنيدم طوةساوربخا سيساوملا ناب

 هذه نمءىث ىلع هلوح اوناك نمنقوب ملو داجتهنكلو ةعجافلا هذه ءاتساف

 هرورس تصف ىتلا ةيبصملا

 طا داق ىاشاب رداقلا الشفا رك ذ
 ىلا فحزلا ىلع همزمع نطو امل هناو ىدسملا طا نم ناكام انركذ

 ادانعي قا مولر خلا لاو نايصملاو ةروتلاب ورز هافد لسألا نافذروك

 هتسايس تنرقهدقو اهتيماح زيزمتو نافدروك سمان مامهالا نع اشاب رداقلا دبع

 دعبالا ةاعدلا كئاوأ ىلع ةدلغلا اشان رداقلا دبع عامتساجل ثيح حاجنلاب هذه

 ذوفن لغ ريخاالا ءاضّقلاو نافدروك ةمصاع ىلع ءاليتسالا يدبملل من نأ

 ميلقالا كلذ يف ةموكملا
 لزت م(هيوم يدّمس) ةمقاو ىف رفظلااشاب رداقلا دبع لان نأ دعل هنا ىلع

 ارارج اشيج هلوح عججرافتلادبعنبا يدب ةيعاد دوجو ىهو يرخأة بقع هماما
 ينشاكما نبق دقو اهوحن ةمدقت نم يشخ رانس بونج( جوكرك )ةبج ىف |

 رانس ىلع ةركلاهتدواعم نكلو ضي. الا لينلا رجم هوم يدّقس نمهتعيزه دعب

 ثيحموط رخاةنبدميطاشاب رداّقلادبعتقولا اذهىفناططا دقو ةعقوتم تناك

 اشان سكيه لاربلا اهدوق ىتلا ةيرصملادونملا نم بولا ةدع اهيلا لصو

 تالك ضِيبالا لينلا تاهج ىف ئشاكلا نبا ةدراطملاهم ةقرف تفحزو

 حاجنلاب اهماكرح
 لاسراو لاا نكي دن كرا شاي دال دليم قرانا

 ع وه مدن و موطرخلا لوحو ةريزإلا ىف ىدبملا ةاعد مواَع ةيماح كرتنف



 » /ا١١ «

 تحصربصو هليخم نارينلا محتش ديدش سامح ىف ودعلا ناكو ىلقلا نع

 ماحتقا تمواق ةليح اشاب رداقلا دبع ربدف دونللاب محتليو تافوذقملا رباطت
 لعتقلا أذاف ريماسم ةنالث اهاع ديدْلا نم ةريغص ةلآ عنص ثيح هنأسرف

 3 ثرح ّودملا ناسرف رارضا تندد 11 هدو :اهدحأ تدق نورالا

 رخاوأ ف ىندم دلو نماشاب ةداقلا دبع ف>زو ةلالا تاه هنبو مي هرم

 يعادلا 4 ىف قشاكللا نب دمحاب يقتلاف ةبرجه ٠٠ 5 ةرخألا عبر

 ىف بيصأ تاءاس عسضب امهنيب لاتقلا بشتناف لئامم فلا نونامث هممو

 مو هتعاس فوج يف تاخدو هنأ تقرخ ةصاصرب اشاب رداقلا دبع اهلالخ

 ليتق فال ةرشع ىلع ديزت ةراسخدبكتو ينشاكملا نبام زمناو ىذا سس

 ينشاكملا نبا قو راصملا اهنع عفرو رانس ون هريساشا رداتلا عياتو

 دبع ماقأو لحام تس ةريسمب رانس نع دعب يذلا ( هيوم ىدتس) لبي
 صاوالا ماكملا ىلع ققليو عافدلا تادعم بتري رانسن رداقلا

 ةدايق تحن قزوبشابلا دونملا نم ةلمح اشاب رداَقلا دبع دفنا مايأ دعو

 ىدّقس) ىلا نيسملا كلملاو ىلادلا كب ناكع ناّمِجنص هعمو كللا اغا اص

 ودملا ا ذاطاو ذا وملا تننو كانه ىشاكملانباب تّقتلاو ةلجخا ثتبيهذف(هءوم
22 2 : . 
 ا يناملك اوفنغوهراصنا نم ليلقددعو قشاكملانا رفوةيمأح اران

 ىلاةلجلا ثداعو بورا تقو اهنوقدب ىتلا لوبطلاو تايارلاو ةريخذلا نم

 تارابعنولدابتإ سانلاناك امنيو ةئبدملا تنيزو سهاب لافتحا امل موأو رانس

 موط را نم ىقربابن هيلع درو ذا اشاب رداقلا دبعيلا اممومدقورو رسلاو ةثنهلا
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 نأ نيح ىف ةيعملا هتبتك ام اذه مايأ ةعضب دمب ةنهاقلا رداغيس هناو هلوصو

 ىرانسو موطرلا عوقو هجئاتن لقا تاعاس عضن ةيركسملا تاكرملا فاقإ

 ّ  1قوتعم ةعقأو

 ةملاتم ةرورضب ةيعملا اشاب رداقلا دبع هب عنقأ امم ءىث ىلع فقن

 ةباغيف فيرك نباب قتلاويلاتلا مويلا ىف هدونجب فحز دّمف ةيرملا تاكرملا

 || برأ ةحاس يف ليتف يللا وم اكران امزهنم رفق ةبماح اران ءالصاو قوتمم

 لينلا:ىطاش ىلع (هوكملا ) اشاب رداقلا دبع غلبو هراصنأ قرفت ىتح هرثأتو
 ىلا بئاصعلا دراطو رخاوبلا فدحا ع موطرخلا دصق كانه نمو ضيا

 نوحسلا م-هعدوأو اهكامعز نم ةعام لع ضيفو موطرخلا يلاوح ترهظ

 رانس ذاقناو ىنشاكملا نب دمحا لعةلمحال ةيهالا ىف ْدخَأو

 ظ يعادلا ةعقاورك ذ
 دونملا نرم فال ا ةثالث يف موطرملا نم اشاب رداقلا دبع فحز

 نم امل ارصاحم ينشاكملا نب دمأ ناكو رانس ذاقثال نييماظنلا نيي رصملا
 ةنيهج ) لئابق نم هلوح اوفتلا لئاقم تلا ار 3 00

 خيشلااهب قا يندم دلوةنيدم يلا ةلجلا تاصو الو مهريغو ( ةلهاوكلاو

 هعمو اهفيرمت انل مدع ىتلا ةبركشلا ةليبق ميعز نس ىلأ نب ميركلا ضوع

 مقاوملا نوفشكشس ةلجلا ةعيلط يف نوريسل اوناكهموق ناسرف نمريبك ددع

 ةئيه اشاب رداقلا دبع بتر يندم دلو يف مايأ ضعب ةماقا دمإو نماكملاو

 ةناسفادن ندذللا .”عانللا أب ىتغاو ةميرأ لاتقلا فوم لمجلو انحإلا
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 نيد ةط موتملا دالبلا ف صوصمخلا ىللعو ةريزإلا ىف يدمملا ةوعد ترشساو

 دوبعو قودعم لثم شيألاو قرزالا نيلينلا ١

 دوبع ةعقأو 6 َت

 اهيف ناكو لحام سمح ةريسع قرزالا لينا| نع دعب ةيرق دوبع
 دبع لسرأف دونا نم أبيف نم اورصاحو نولهالا بف ةيركسع ةطقن ٠

 ذامأ ةيلللا ةسيدم ار كسمم 0 ملا نم واط ل
 مدقتن ال اولاقو مهلا تلصو ةباشول دل د زيتف(دوع) اقناال مدقتلاب ١

 نم منال ءارحصلا طسو يف مهكاله اهب دصقب ةليح ةلأسملا نااوبسحو ||
 رداتلادبع كرادتت ردا ا رملا ركاسملا ||

 مهمابامهيلع اوصقو دونملا هليقتساف ةيملسألا ىلا هسفنل صخشو مالا اشاب 7

 فحزو ةعاطلا ىلا اوناثف ىسفنس عما اا مهل لاقو ممرطاوخ بيطف || ٠

 نماوب رتقا ايف ىلادلا كب ناّمع قزوبشابلا دونما نم هعمو دوبع يلا مهعم
 تاعاس عض هيلع يلا تداك امو اهنيماح تذَقنا نان نم ودعلارف دوبع

 قوتعم ىف لت ةانماسلا نب" الث وحن عمج فيرك نبا ةيعادلا نأ 0 هافاو ىح

 مج دصشن نأ ينخنو ة ةلوه2 هريس ةهجوو نيمو ل ةريسع هنع دعس يبلا

 مداسو رانس لع راصللا قشاكلا!نب ادلع نيدضت رخا أل ءاقاوو 7

 نر رلا دبع يوضم خيعللا اهدوشب موطرخلا لوح بئاصع روهلفب ك ثان
 نم فارذلت هءاج مث ريدق لبج ىف يدب يلا هص وخش ًاينانركذ يذلا ىسحلا
 ناكرالاسي ر اشاب سكيه لارنإلا تنيع دقةموكسلاناهنومضمةينسلا ةيعلا

 نيح ىلا ةيركسملا تاكرملا عيجج فاقبا بجيف ةينادوسلا شويملا برح ا
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 هيلع هللا يلض ىنلا نا هيف لوقي باتك مهعمو بارمعالا نم سراف ةءام مل

 ف نيذلا لكل نامالا لذ هناو لام _سح ليلخ اير قدصل هريخا ملسو |

 ًاميمج اوبلذ هيلامودقلل مهاعدو ةينيدلاةبرالاب ممل دهمت نرذلا س وسلا ىتح للا

 ضيدالا طوقس يتح سوسقلا ىتبو لاملا تيب لامج نمض هلاخداب "ىوكف

 عيبارملاو تاش يتعقإو رك ذ
 لوأ ىهو لايمأ ةرشع وحن ضيبالا لسينلا نع دسبن ةيرق ( تاش )

 | اهنكسو غمصلا عايتسال راجت اهو نافدوك ىلا مودلا نم نورفاسملا هلزني لزنم

 اوفد + دونما نم ةيفاج ا ناو ناوضأ ةيرادم لاغأ نم نويرصم

 رانس ىلعةيالولاب ىدبملا لبق نم امداق قشاكملا دمجأ مي رد ةيرقلا ىلع

 فيرك نبا مهرهشأ ضيبالا رحبلا ىلاهأ نم نيريثك ءارمأب هززع دقو

 دمحا ةرصلو مه هنوعد رشلو ضيبالا رحبلا لئابق محب يدبملا هيلا دبع

 رانسيف هانأ امو ينشاكملا نب ماع هيخأ رك ذانل مدقت ىذلا ىنشاكملا نبا

 لاجر نم فولا مهل وح فتلا تاشوملا ءارسصالا كئلوأ لصو امو

 لافطالاو ءاسنلاا ولة وةيمالا نم اهف نماوحنذو تأش ىلع اومجبف فيرك نبا

 || نم ىرسالا نوقوس اوناك ثيح ناسلا هلثع عمسل مام تدازكتملا نماؤلاو

 ْ عوملا نءنتء يتح دربلاو رحال ةْض ع نهل رتبو نمد الومويك ةارمع ةوسنلا

 ضييالا رهنلا اوزاتجا. مث نهب نم لكن مرضي لالغالا يفتانرقم امظلاو
 اهم اوكتفف عيبا رملا يعدي ناكم ىف دونملا نم ةيماح اهم تناكو ةريزملا لا



 ياو

 ناو باطألا لصفو ةمكملا ىتوأ هنا هيف لاقو ىئياعتلا هللا دبع ىلع ءانثلا

 قش ارهاظ احاج وعا هيكح ق ا نمو هريزوو هثيفر مالسلا هيلع رضحلا

 ىذلا ناكو رضألا عم مالسلا هيلع ىسوم ةصق ىف ىتلاك ةمكحلا نم هنطاب

 اديبمت لاملا تيب نيمأ نايلس ن. دججأ روشنملا اذه ةءاتكب ىدهملا ىلع راشأ

 نيما دس يتلاةخسنلافهخسن نيب فالتخا هيف روشنملاو هراب ىلاهأ ىلع همكمل

 تاروشنملا داجم ىف تعبط يتلا يهو يئبامتلا ديب ىلا فلاخت لاملا تب

 تبب نيمأو ىزوف لتق رك ذ يتآيسو ةدايزلا ثادحاب هبراب دوم نب ىزوف
 ها لتقلا دنع ةَميِقْلاب ارقا امهناو لاملا

 نلدلالبج ةسينك ركذ
 اهم اوداشو نافدروك ىلا اوصخش كيلوناكلا سوسلا نم ةعامج ناك

 ةينارصنلا يللا لئابقلا نوعد» مهلابجو نيشحوتملا دالب ىف اولغونو سانك

 ةيماج لبا اذهب قاكو نافدروك لامعا نم نلدلا لبج يف ةسيئك

 تحن ءاقرالاب راجتالا عسنلو ةاعدلا كقوأ لع ةلظفاحلا ةموك1 اسس

 الايم ناكو نيئسح ليلخ همسا ايرصم هبتاك ناكو نيسروالا نم لجر ةدايق

 ىأر هنااهاوذ ةيمانم انور دونملا لع نك حبصأ موي تاذ ينذ ىدبملا ىلا

 هيبحم ةوغص وهراصلا ةريخ نم مهاب لبا يف نيذلا رئاسو هرشد هنأو يدبملا

 ايؤرلا هذه تمقوف ةيدصز اناجت مهسؤر ىلع عضوو ةيسدنس اللح ماسكو

 نينس> ليلخ ثعبو ىدبملا وحن مهبولق تلامو دونملا دنع لوبقلا مقوم ||

 لسراف هتعاط ىف مهلوخد ه. ضرعيو ايؤرلا هيلع صقب ىدهملا ىل باتكب || .

 نادوسلا ه<1ذه»
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 وم عازار ءوع دا اوقودبمل مهن ال ريصلاةعماودمف قمر رخا .| لعدونجلاو

 هنم عمج دق ود.لاناكو رابع ليل مهياع ةيلاوتم ودعلا تامجهو نافدروك دودح

 نككربصلا نمدونملا هثدما ام را لما ىلع اوبثوو لتاقمفلا نيثالث ءاهز

 هلأملا ىلع ديزت ةيكوكالا مباك 0 دئاَتلا لتقو عبرملا ىف جولولا نم ودعلا

 دبعل ناكو هرانىلا لودولا نم اهم نكمتو لاوفلا يدنفأ ديسلا ىثابزويلا اهداف

 ثيح اهيلع ءاضَملا ربخهونلبأ نيذلا هو ةلما فلخ نوريسن نويع اشاب رداقلا
 موطرخلا ناكسل انيمطتو رطاوخاا انيكستهسكع عاذأ

 هرب طوقس
 ةريسع امع دعب ضيالا نم قرشلا لامثلا ىف ةريبك ةسدم هرأن

 زواجتبال رْبلا ذا امرقو اههايمةرفو بيس ةريثك نيتاسن اهيفو لحارس عبرأ
 نم اهب دجويو كلارتالاو نييرصملا نم اهناكس رثكأو نيرتسم اهتم
 ٠ ريبك ددع نيرلقتدلا

 راغاف ةيماح اهف تعضوو ةموكملا ايتتصح نييديلا رون تصاقاليو

 ةرصاحم يف ىدهملا مدق تنبن' انو اهنماروهتم عجرو تاراغ ةدعاهبلع ودا
 مهلاومأيف ءوسن ام ال نا طرش يلع هتضبق ىف هراب تطقس ضيبالا
 ءاسنلا ىلا مهمدبأ اودمو لاومالا هؤا ما لوانت لب مهل فو. مو مرارذو

 دبع ىلع مهتمالظ لاحاف نيماظتم ضبالل رصاحم دئموب وهو هبلا اويهذف

 لخ ًاممهيلا درت الهل لاق مالسلاهيلع رضحلا نا ممل لاقو مهعمق ىنثياعتلا هلا

 طظافاوروجلاب رش نم هيف اوناك ام ىلا نودوعيو ةربخالانورسخم مال مهنم

 هئمْص اروشنم د ا ئدقملا ناكو.ملظنلا يلااوداع نأ مهدعولو لوقلا مهيلع



4» 

 عيبج يل ارو م تكل نا هيلا رطرأو توتا ىلا ةييلظع ةءاح لا

 ينلا ناو ابيف مولهأ ماتليسو ةنللا ىف ءايحا اونام نيذلا ناب ممربخم نيراغلا

 مهيلع هللا تش ىت> هو مها" 0 3 نآ دش -عو ملسو هيلع هللا ىلص

 نم ريثك عجارتف لاما ت تيب نود اهنوذخأب ةميننلا مهل حابا دق هناو ةئيدلا ٠

 دعبت يتلا ( دوعلا دع ) ةهج ىف ركسعو ثااثلا مويلا ف فحزف نيمزبنلا|| .
 قيضو ةئيدملا لوح سيراتلا ماقأو رتم فالا ةسخ وحب ةنيدملا ذوصح نعأ| ٠

 كلذ هَ ىلا دوعنسو راصملا اهللع

 ولع 1 يلع ةلج
 نم ارواط ىملح اشاب رداقلا دبع ذفنا ١؟؟ةى ةنس ةدعقلا ىذ ربش ىف

 فترافدروك ةيماح زيزءتل ؤطل كب ىلع ماع املا داق تحن ةيماظنلا دونحلا

 نم نيفلا وحن روباطلا عم ناكو اهوحن ىدملا مدع ءانثا هيلا تهننا ثيح

 دصقو ةندملل ةرواجتا ىرَقلا دمع نم دارفا ةدابق تحن قزوبشابلا دونملا

 دونملا ةعيلط ىف ماودلا ىلع اونوكي نا قزوبشابلا دينجت نماشاب رداقلا دبع

 نكت مل كلذ الولو اهقيرط ىف نيك لك ىلع ةلا نوهشو ودعلا نوفشكتسا
 مئاقولا نمريثك ىفو ةيركسملا تاماظنلا نواهجي نيذلا دونملا كنئؤال د

 قبطنت ال ين تاكرملا نم هنوت اي امب دونللا لشف ىف مظعالا ببسلا اوناك

 باك - نافدرك دودح غلبت ةلجلا تداكامو ةءركسعلا نونفلا ىلعأ| .

 نيجاحلا اهب عفادت ةماق ليكشت ىلا ترطضاف هعماوملاو عم آلا لئابق اهتأوانملا|

 هريس ىهتذيو لامشلاة هل ف رحنم وهوءاملا هيف رثكي يتلا راو ةرئاس ىهو
 (اوك) يعدي هراب نم بدر قت ناكمىلا ةلملا تلصو مايأ ةعضب دعبو (مراب) ةطمقن دنع
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 ضيبالأ يلع يدها وجر كذ
 ل وسر هناك ىف يدملاب راجتلا نم همم نور اناب سمابلا قطعات

 شيجلابف>زب نا هشيدج لبق هللا دع ن دمم ا سصماف هنن دملا ىلع موجملا

 نأوهب رجه ٠؟؟9مأع لاوش ربش نم نيش لاب تشل ةلخأ هلل تست دعل

 لاقو دامجلا يلع مهثحو سانلا ىلع ىدبملا بطخو سللا يف موجملاب "ىدنبي
 درب ليلخلا راث_ تلوح اك هام لوح امناو مبيصت ال قدانبلا ناري نا ممل

 يفو ميماما تاناويملا نم اهريغو ةالفلا نالزغ اوقاتساو اوفحزف امالسو

 ةيماح نارين ميولصأو دوسالا ةفقو دنملا ممل فقوف موجع أدب سلتلا

 اووف تاناخهبملا لي امم قدنحلا ىلع شيواردلا فئاكتو راهلا فصتنا ىتح

 نم يلوالا مهفقاوم ىلا أوداع مث اهنيبو مهب اولاحو ماظتناب دونجلا نكيشاو

 ةعزملات من راهنلا فصتنم ىفو قددحلا اوإو نيذلا لك لتق نا دعب قدنحلا ||

 ةثالث نوغلبي اوناكثيح ني>ورجملا ادعليتق فلأ رشع يلا رسخو ودعلا لع ظ

 نيليتقهشيج دب اقو يدبملاقيمش هللا دبع نب دمحم طّسو ددملا اذه فاعضأ
 هرابح نب دبا ةيدبما يضاق لتقو يشاعتلا هللا دبع قيفش فسو لتقو

 لوخ نم تارعألا فن او ةيديملا ة هوعد يسس وم د نيمالا خب ذيع لّتقو

 ايام لوحت قدانبلا ناري نا مد هرابخا كعل هةفدبص ف 0 ىدهلا

 ةعزهلا هده تعفو دفو : هناك ىدهلا ركسعميل ا اودوعب اومرايدب اوم

 اوُمْل نيذلاو هتارق يوذ نم ليلق رفن ريغ هلوح قبب و هدنع مقوم أوس

 لابجي ماصتع الا وأ ردق لبج يللا ةدوملا يلع ممصف ضيبالا ةنيدم نم هن

 امترصاحمو ضيببالا نم وندلاباشاب سايلا هيلع راشاف ةةيحسلا اهيدوأو روفراد
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 نم مزليام دادعاو قدنملا رفح ماسمتا يف ريدلل ديخأو لق صام راس

 هلوسرةدوع رظتنب اماياىدمملا ثكمو . عافدلا تادعمو يباوطلاو لقاعملا

 مهتاوصأ نومفر. ةئيدملا فازطأ ىف اود نيراف فلا لسرأف |علتش عمن
 نم قبرعلا نب نيدمت مهلا ََ رن هباك ىفىديملاب قاحللا ىلا سانلا ةوعدد

 عافدلا لامعا ردملا لغتشاو للا ساجلا 00 ناكو راحتلا

 2 3 ع 5 5: 3 ٠ ص 7 .

 تناكو ةيسش نقلا ةنام نع لوددرب ايناكسو ةريبك ضال هدم

 موقبال قدنهلا اذه نا اشاي ديعسدم ار نكلو ابلع تفدنح ةميراآ
 طيح رخا قدنخ قدتحلا اذه لخادنوىدنج فلآ نيتس نم لما هتسارحب |
 ةموكحلاتدعأ دقو نييرصملا نايعأو طابضلا لزاتمو ةنريمالا نك امالا' || ٠

 مهاعتددشو ريغصلا قددحلا لخاد راجتلا نم هربغو اشا نضال واب

 ادع هباك ىف يدبملاب اوّدلو اورفق مها تدعأ يتلا لزانملا يلا مهءتمأ لقت ىف
 اوناكنيذلا راجتلا كنئاوأ ا ىهاهو نالدع نب مهارباوهللا مفد كب دممح|

 هلك نادوسلا ا ق ببسلا اونأك لب نافدروك لع ىدفلا ةراغا ْق أمهس

 ريغىغتسس ال ناك انمدق م يدهملا نال رشبلا نم فولالا تائم ءامد كنفسو

 نايسو اشان سابلا نم مقتلا 6م ميم منا دقو ىبرغلا نادوسلا كَ قرط

 جالا . قيرعلا نب نيد . روب م شاب سايلا ) مهو هناكم يف كلذ ركذ

 | ساجلا يتاكشاب ( دماح را ) ةموكملا ىدختسم نم مهم قأسو ( اقنلا نأ

 (نيسألانا) و ( هللا ىأن نبا ) و ( ىلعملا نب هط) قزوبشابلا داوق نمو لجلا
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 ٍلشفلاو هب را اينغ دلو كار دق لج اهلا هلاقن ١" كلرلأو

 -.. كي

 هباك يبل 5 اوصو رح د
 ْ راطمالا نم ءءان وانما اةأارشع ةفاسع ضي الار حبلا بونج لهنم (هناك)

 لهم برقأوهو مهتيشام تسل باىعالا هدصقبو ضفخنم ناكم ىف عمتجل

 نافدروكىلاهأ نمر يثك قلخابهف هلبقتسا: دقو يدبملا قبرط ىف ضيالا ىلا

 لام 6 نو سراف فل نينالت وحن متم نود ارو دهلا اتئاهب ةلتاتملا نم ةعمو

 هعمنمو نافدروك ريدم اشاب ديعس دمج يلا باتكب نيلوسر ثعل ىت> هداك يللا

 نم مهرذحنو ميلستلا يللا هيف موعدد ضي الا ناكس عيمجو ةيم الا طابض نم

 ن 0 أاباحالل يتلا ى واعدلا نر مهريغىفامباتكلا كلذ ىف وهشطل

 || راجشالا قرو ىلع همس |( ةفدكو ةركذ انل مدش , امكلذربغو هّندهع قدصي

 || اساجو باتكلا هل امفدو اشاب ديعسدم يلعن الوسرا ردا اجدلا ضدو

 أ| ليخ نا هل الاق ىتح هوركم لك هنادعوتسو هنايس اذخأو نذا ريغب هبناج

 || تفقو امو .اذ_ه كطاس ىلع ورتو كيمدق عضوم ًأطت نأ دال يدبملا

 ا ىودملا بانجلا صخش الوانت لب دحلا اذه دنع نيلوسرلا كن.ذ ةهافس

 ا ىدبلا باذك ىلع ارقو .ناكسلا ةويحوو طابضضلا لك ريدملا ىتدتساف
 ٍ كب دمحافقوو مد ةرطق ائيفو قشلا اذهل منال انا طايضلا باوج ناكف

 ] مقأدنا هلع دارو طايضلا لاق اك .لاقو هركذ انل مدق : ىذلا رجاتلا هللا عفد

 || ةملكب اوهوغ موا اا اف راجتلا راسو ريرب مأ كا اننا افلا

 | طابضلا بضغ جيه امم من :امنعلاو ةهانتسلا نادم ى نالسرتسم نالوسراو

 1 | امهلتقب دمم كن ردنكسل دونا نادنموق سْأ عتق ردملا ىلعا ولخأ نقلا |
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 ىلا ةضيرمع اومفرو سايلا زاعباب نافدروك راجن عمتجاو ضربالا هغوأب لبق
 سايلا ةيلوتو نافدروك ريدم اشاي دلل د لزع هيولاس اهاي رذاتلا ل

 راص يتمةم واممريغلىدبملا ىلا ةيريدملا لس نأ كلذ نم م مدصق ناكو هلدب اشاب

 دمحم لزعو مهبلط باجاو ةليملا اشاب رداقلا دبع كرداف اهياع يهانلا ىم لإ

 ٠ دمحم دأعا مأيأ عضل دعنو ةيريدملا ليكوف رش كد ىلع هلدب يلوواشايديعسا||

 ةمواتا ةيركسع ةءاقك فيرش كا لص ىف يرئال ناكهنال اما دعس
 ىدبملا راين

 وطرألا ىلاو- ني ريثك ةاعد لسرافحزلا ىلع همزع يدبملا نطو الو

 تع هتساس جلف دقو نافدررا سا نع اا ردنا ل0
 صان مامهالا نع لودعلا يلا اشاب رداقلا دبعرطضاو بورملا نارين تاعتشا

 الا ةاعدلا كئلوأ ىلع راصتنالا هل متامو ايلا ددملا لاسرا مطقناو نافدروك

 ةطلس يلع ريخالا ءاضّقلاو نافدروك ةمصاع لع ءاليتسالا يدبملل مّ * نأ دب

 ةدح لع د ليمش امل امف ةموكحلا

 مهتسارخ لكوورب دق لبج يف هدانست و هلاعلا كد هلل وعنف ئدبلا ىلا دل

 رداقل دبع نب دوم ديسلا همعيلل
 موطرملا نم اهبرتل نافدروك ىلع ةبلثلاب اقناو نكي مل يدبملا نا ىلع

 يلا اهاطتغ ثيح ابعا_ضخاو روفراد ىلع فحزلا ىلا ةهجتم هتميزع تناكوأ|
 كلت نم اهريغو هشدر وأو ونروو وقرو: كلامك ىبرغلا نادوسلا تاهج

 نكلو( وتكبمت )ىحا ون نم( هتالف ) رايدتملب دقهتوعد تناك لعفلابو تاهل
 ىلع هفنقويو نافدروك ىلا مودقلاب هيلع هحاملا ةرثكب هت ناك ريرب م سايلا

 نافدروكوحن مدقتفةبارعلا ةنتفاا بيس ىضوفلا نم ةيرصملا ةموكملا هيفام
 كل يل ا
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 نافدروك ىلا رفاس(باعيفتلا ) وءدملا اهذافنأدحانم ربرب ميلقا نكست ىلا
 ماكسلا عم لخادت هل ناكو ةراجتلا نم يرئاف اهحتف نم برلا دهملا يف

 ببنيو لتقب ناك هنا يت> هدب اوةلطاف اشرلا نم مهل همدقب امب هل مهنم ليمو

 ىلع ًاريدم هنيمف ماك ادحال الئاطالام لذب ةريخالا مايالا ىفو سانلا لاومأ
 نرم بكتراو لاومالا نم باصأو هسفنل نانعلا خراف نافدروك ميلقا
 لزعلا هيلع قش دقو هتبالو ىلع نيرهش يغم لبق هلزع ء بجوأ م ماا

 هنور لج يعسلا اذ_ه ءارو دقفو حلي م إف بصنملا يلا دوعيل ادع م

 هلئب ملام هنم لاني نأ ءانع ىدبما 95 هسفن للع سأيلا هكردأ انو

 ريع هلتق كلح ينياعتلا هللا دبعب هنم هّللا مقتناو هنظ باف ةموكسملا نم

 (هيلع طلس ًالاظ ناعأن مو)هلثم مهلتقو هدالوأ ىننو
 ةوادع نافدروك راج نم هللا مفد كب دمجا نييو اشاب سايلا نيب ناكو

 ديد ناكو اننا نييلعملا ةليبق نم كب دمحأو ذ وفنلا هرطاشدهءالةديدش

 ةماهش اذ ناكو نافدروك ريدم عم هلتق ركذ ين ًايسو ةموكحلل ءالولا
 تناكف اشابسايلانم اهرذحبو حصنلا ةموكملا ضحمب هللا همر ةعاجشو

 ةوادعلا نم امهنب رهتشا امل ارظن ءاخصسالا مدمب هلاوقأ لباق

 نم بلطي ذخأ نافدروك نع ىدهملا اياونب اشاب رداقلا دبع سحأ الو
 ىدبملا ةمواقم عيطتسن نافدروك ين رارج شيج دشحل دادمالا ةم نكجلا

 ةيبارعلا ةنتنلا ىفةمقاو كاذ ذاةموكسملا تناكو دالبلا تم يتلا ةروثلا دامخاو

 تكل هح لف دمعلا كلذ ىف ةفورعللا ةيلاملا ةمزالا ىف ا نمو

 يلا مهريسو قزوبشابلا قجانصلا نم اريثك دنج لب ةليح كرتي مل كلذ عم

 قبرطلا يف هب كنتفلا ربخ يتأبس ةيماظنلا دونجلا نم روباطب ثعبو نافدروك



 كتبا

 تبثف هموق نم نيفلا ىف ةعماوملا ةليبق خيش لفون نب ةمراهلع بئوذاأ| '

 راضتناوةنما وألا ةعزه نعترف 4 نام ثرملا كيش او ترا

 حس هتسل هرحر خيشلا لكراو هشدح بك اذدع ودنلا دعفو نيب رصملا

 ١ مس ب دم جد تييحح ميس ممم سيصل ها

 اوأدب دقلايفو ةلجلا مقومب اوطاحأو ف الا ةسخ نم رثكا مهنم بلأتف هموق
 ضافخنالاةرثكو ناكملاةروعو مهتدعاسو فلخلاو مامالا نم اهيلعموجملاب

 مهبأةركب نع مهوحذو دونملا ىلع اوضقناف ةهملا كلت ضرأ ىف عاشرالاو

 ةحبذم دعب ةحبذلا هذه تناكو ةريخذلاو ةحاسالا نم مبعم أم لك اومنغو

 كاله دمي الا ةرايطلا باصأ ام ءىثث ىلع ةيربدملا فقث ملو نيتليلب ةرايطلا

 انم ناري اب لصتا كبح هذا
 ل

 ضيبالا يلار يدق لبج نم يدهملا فحز رك ذ
 هوضهأن نيذلا لك ىلع لاقتو ريدق لبج يف ىدبملا مدق تخسر أل

 نمدان رك ذام ناكو لابخا كلت ناكس بارسعالا نم ريثك قلخ هيلع عمتجا

 ضعو ميلقالا ةءصاع ضيبالا ادع نافدروك ملقا ين هتوعد راشتنا سعأ
 هنوبتاكب مسلك ناذدروك راج ناكو ةموكسملا تايماحابلتحت ىلا ٌركارلا

 (ريرب مأ اشاب سايلا ) راجتلا كئثاوأ ةمدقم ىفو مريلا مودقلا ىلع هنوثحتسيو

 هعلطا هنا انرك ذ دقو ىدهملا ةهلل ليملا ريثك ةموكحلل هركلا ديدش ناكو

 هتايحلايتغال اشاب ىملح رداقلا دبع اهربد يتلا ةديكملا ربخ ىلع

 نم همنغام لك عمج ىلالشلا اشاب فسوب ةلمحب يدبألا رفظ امو

 انف ابلسرأو اهعابف شاب سانلا ىلإ ايسراو هيلا تاذ ءكيتالاو دلل

 نييلعملا ةليبق نموه.لوقاف لجرلا اذه ةججرتتابثا ةدئافللامامتا يرأ ينناو . هل

 او. لل 1١4«
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 6( مهلاخ ةئيع ) مم ومسل دالوالا ءالؤهو هتيشام ةءاعر وأ سرا ةئارخ

 ءافولا ىلع صرح ةأرملا جوزتت نا دعبو مدنعهلك كلذ ىف بيعالو كلذ قبس

 دودملا اوماقأو ةداعلا هذه نو.دبملا لطبأ دقو.انرلا نع فمتو اهجوزا

 ةيفخ تبكترا ناو اهب ىهاظتلا لطبف اهبكت ص ىلع ةيعرشلا
 ىلع ةموكملا ةعاط اتماخو يدبلا ةوعد ىف ناتليبقلا ناناه لخدو

 ًارهاظتم ناكويرتلا ىدحا يفْناَرَتلا نايبصلا 7 ناك (هلللا )يعدب لجر دب

 نه هلوح عمتجاف ةفالسلاب هدمي ىدبملا هيلا بتكف ريثك لهج ىلع 0
 ةنبدم ىلع مهب مجه لتاتم كلا نحال 0 ةعماوملاو عمجا يتايبق

 يفاش يدنفا دمح يئابزويلا ةدايق تحن ىدنجةئاممخ وحن اهم ناكو ةرايطلا

 وحنالا راجتلا نمجنب لو مهلك ركاسملا لتتتف راجتلا نم فال ةرشع وحنو

 اك 2 لاطالا لكو لبخ ةارشا علا وحن نوطنؤشسو ةمسن نإ رشع

 لس ملو راجتلا عئاضإ قرحأو حامرلاب مهنوقلتيو وللا ىف مهنوفذه اوناك
 اهمال ةرايطلا ةمقاو ىف ةغلاب ةراسخ نم نادوسلا ءاحنا لك ىف ىراجت لحم

 ناكو . هيلعل وصحلل ناكم لك نم ممصلا راجت اهدصّ ىتلا ةديحولا ةئيدملا

 هدهاش امع لئاسدل 1 طيقنش )نم لجر بطخلا اذه نم وح نيذلا نم ||

 ريخلا مدحأ ينوآلا ىتم ّءءأ نم ةثالث عمتجا ام في رششلا ثيدملا ىف ءاج لاقف

 مهلكو يبد لتق 00 و محا نم فلا ةرشع تءاريشقو

 : ني شمأ نم ةنالثممف سيل مناك بل ارش * الانولو الو هلتق ىلع ضرحي

 تاسرا ةيربدملا تناكو 1١99 ةنس ناضمز ربش ىف ةمقاولا هذه تناكو

 نم عفدم مهعمو نييماظنلا ةاشما نم اكولبو قزوبشابلا نم ىدنج ىتئام
 اهةيرط ىف ةرئاس ةلجلا هذه تناك اهنبو ةرايطلا ةيماح زيزعتل ىلبملا زارطلا
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 ترانمو لالا نحو ءاوتسسالا طخ ف 2 5 3 اذ مدسقت 6 تاكد ىا

 مث لاتقلا اهوشوانو ءاملانبو اهني اولوحيل قيرطلا ىفودعلا امل نمكف ةلملا

 1 لعاوضتقو باسلاو بملاب اولثتشاو هنم اووف اهحانج كفحا ع اومحه

 ىلا تقتلم ريغ موراسو دونملا نيد ماظنلا ةداغا نم دئاملا نكمتف ةريخذلا

 رفسلاا ءاثعو نم هدونجو وه حارتسساو هنصخ ءاملا ناكم غلب ىتح ءىث

 دوتساو لئاقم ولا نم رثكامهنم لتقو سلغلايف مهجاهف هلوح ةاصملا عمج 1

 قبرطلا ف هيلع مهموجه ىدل هنم هوذخأ ام لك
 رضنلا فيسو قريزالا اغأ ريشد نييماظنلا ريغ دونملا داوق نم لتقو

 ضيبالا ىلا ةلجلا تداعو ادحاو نيعوطتملا داوق نمو ةيراغملا دئاق اغأ
 رسب تي

 ةرايطلا ةعقإو رك ذ
 ة.صاع ضي الاب ونج ليم ةنام ةفاسم ىلعةمقاو ةيراجت ةنبدم( ةرايطلا)

 دالبلا تالوصحم نم وه يذلا غمصلا عاتب ال راجتلا اهدصب نافدروك

 تناكسو ةرايطلا ز5ىص ةدعاق ىهو ضيالا لينلاو ضِيالا نيد ةعقاولا

 نال ( هراقب ) مسا اهيلع قلطي يلوالاو (هعماوجلاو عما ) اتليبق دالبلا هتاه

 عرضلاو عرزلاب لغتشتو يرقلا لزتت ةيناثلاو عوناأ اذه نم اهتيشام رثكا

 مهتاداعو نافدر وكل ئابق راس لثم مادقالاو ةعاجشلاب نار رشم امهاتلكو أعم
 يتح مهنأست نيب ةعئاش ةشحافلاو تاركسملا برش نم نورثكيو ةهباشتم
 الو ةالابم الب, ةشحافلا نرشاب هقراخت راسو هتحاو هتنا رصس لح راد

 جوذتت نا راعلا ربك نمو جوز نا دعب ةأرملا ينزت نا بيعلا امئاوءايحتسا
 ىلع هونيعيل ابتوخا ربك ال مبمقدت روكذ ذالوأ ةثالث نم رثكا كت نا لذ



 م«

 ةيودهلا ةضبق يف اباك رمج

 ةطقن دصقو ضيبالا قرش ةقاولا دالبلا يلا رونلا هللا دبع مدقتو

 قجنصلا اهب ناكو اليم رشم ةسخ وحن ( هراب ) زكر نع دعب يتلا فحسا
 لازنلا رحب ىساخت نم هرقنع كبرونلا هعمو (اوبشن ) روبشملا نيساي اغأ دم

 امآدمج ربو هءاسنوهتمتما كرتو هرنعكيرونلارفق رونلا هللا دبع امهههادف

 البط رونلا هللا دبع منغو هراب ةطقن ىلا لصو يتح هعم نرمي نيساي

 كلت حتف تقو روفراد كولم دحأ نم هرّنع رونلاهنغ ناك ريبك ًايرح
. 

 . نامرد ما طوقس ىت> نيبدبملا دنع ادوجوم لبطلا اذه لظدقو دالبلا

 ريدم اهذغنا ناك ةيرصملا دونإلا نمةمذر شن هشنواردو رونلا هللا دبع يقنلاو

 راصتنا نع ترفسا برح اهعم كبتشاو يدنفا ميظن ةدايف تحب نافدروك

 ةلجحلا داق يأر مث ليتق ةئامسجلو افلا مهمتراسخو شيواردلا ةعزهو دونملا

 ةموكملا نيرا ودعلا عم مبلكنولهالا مادام برا هذه نم ةدئافال نا

 ضيالا ىلا ةدوعلاب اهل مالا ردصف اهل مهتعاط مدع نب ربلغم

 نافدروكب ةكربلا ةعقاو
 دمصلا دبع اهسيئر ةيريدبلا لئابق نم لتاقم فلا ةثام وحن عمتجا

 مهيو ( ةلربلا ) مدي ناكم بوح قمرا رم ةليبق نمو ةيفص ىبأ نبا
 ةئددملا ةفارطا ىلع ةراغلا نولاوب اولءجو اليم نيسمخ ةفاسم ضيسالا نيبو

 تحن ةلمح نافدروك ريدم اشاي ديعس دمح مهل لسراف ةيشالا نوبهيو

 مهلا و نيماظنلا ةاغملا نمر واط نم ةفلؤم يدنفا مظل ينابكبلا ةدابق
٠ ٠. 

 (نيبابث ) مساب نيفورعملا نيعوطتملاو قزوبشابلا دونما نم ةبولا ةعلرأ اهيلا
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 رثك او عرزلا نابإىف يرقلالزنتو ةنسلا نم ةمولعم تاقوأ يف ةلاحر ىهو
 نم لكو خيطبلا ءامع زيلاو خبطلا نهد مهنجأح نوضشو اهف ءامإل اهدالب

 ةميظع راجشا فوجىف رطملا ءام نون زل تاهللا ضعل ىفو هنم لكا شطع

 فتافدروك لئابق نم لبق مثانرك ذ نم دئاومك مدئاوعو ( ىدابتلا ) يمسن

 اذلو مهلزانم يي ةرثك هنوئتش نيلهالا نال ماعنلا شير داليلا هلع ف رثكدو

 0 51 ع لوصحلل م مهدالب ع راجتلا دور رثكد

 ةباجالاب ؛ لب وق هنأ. لوفنف يدمملا ةيعاد ز رب رعل 0 كيع را | عجرتلو

 دنفأ ملظ انز ىئابكبلا ىلع مجه هنا اذان لم لوأو هلوح رخ ةليق تقلا

 0 1 باسو ة هرع غ لع ةهلا هذه ةيريمالا لاومالا لمع رز

 هللإ نك دبهشا 1 لاقو هساالم نم ىت> ءىس لك نم هدرحو لاومالا هذه

 عاام ئ دونا نم ةلَد ِق ناكو لعفف قح نظننلا يدهلا ناو دحاو

 ةدابشلا هذه لائم هنايدنع نم 3 الهاج ةيعادلا اذه 0 هسفن نع

 ونا ةدا ىلا هالمحو رمح خويش نعم نخل هءاح مط ١ يشب هكا نا ث 3

 هدونج عج كانهو السنام وحن نافدروك ةمص اعضيب الان 3 كعد : ىلإ زا رد>

 لج ىلا زيزملا دبع داعو . كوشلا نم ةبنرز لخاد نطحمو ةقرتتلا

 ميظل نماههنا ينلا لا ومالا نعم هدنعام يدؤيل يدهلا هأع ندا كثسءح 0

 ةلعقن ىلع مو ريدق لبج رداخف رونلا نب هللا دبع هفلخو هلزمع مث ." ىدنفا

 0 00 داونطا ١ كاربت نم ل روق وذو رات (ةحوف)

 دنفأ مل اظن ىثايكبلا ضهانو رارحرا دصقو 0 ” كاالسالا عطقو فاارغلتلا

 دالب تعفوو ديدش ءانع كعل ضيالا غلب ىتح هه>و نم رفبش و هن رفظي 2



 0 ٠١١ه ُِش

 نافدروك ريدم اشا كيمورس 41 نسبو مهيب ا بتك دقو امتوو لاملا

 أشاب سايلا) رييدتلا اذه رضح نم نآكو راديكملا اشاب رداقلا كيع نع ةيايثلا

 نيرصم نالجرلا بهذو ىدهلا عم هاوه ناكو نافدرك راسم مأ
 هفقوأيدبلايلاباتكب اءبةبس ابك ار اشاب سايلا لسراف مزعلا اذه ذافنا ىلع
 لوصو برق هغاب املو هرذح ذخاف هلايتغال اشاب رداقلا دبع هر دام ىلع هيف

 هيلع هللا ىلص ىنلا نا مهربخأو ًاييطخ هباحصسأ نيب ماق هركسعم نم نيلجرا
 ةرالخا و امبئاقلب مهرمأ و رافكلا عم هيلع اّمفتا امو نيلجرلا ىصابد ربح ملسو

 كش امهلخادب لونالجرلا كناذ شهدنا اولعف ايلف هب اءاجاع < ملاع ىدهملا ناب

 هتدبم قدص ادمتعاو هجولا اذه نم هملع ىدبملا ناو وه 5 صاالا نا ف

 صالخالا ىلعدادهاعو امهنذ نم نيبئات هادصقو حالسلا نم مهيدبأ انانتلاو

 ةماعلاو . هشدج- داوق رباكاو هراصنا ةريخ نم اراصو ةمولعملا هتعبب هاعبابو هل

 ملف ىدبملا ىلع صاصر اًلطا نياجرلا .نأ مءزتو ةصقلا هذه ةباور ىف غلابت

 اهاندروأ يتلا يه ةقيقملاو ةزجعملا هذه امهّيْؤر دنع هل امضخو هبصي

 ىثلاعتلا نجس يف ًاريص اشاب سايلا لتق ركذ ىت ا

 ناندروك ثداوح 0

 نب صاعو هلع نب دمحأ فيرشلا ماب 0 لافتشا نيودغ قو

 ( رهراد)ة هج زيزعلا ديعدمسا لج رنافدر وأ ىف يدها ةوعدب ماق قشاكملا

 رج ةليبق خيش معنم ليعامسا نب ميهاربا ىلا باتكب ةلعرا قدبلا ناو

 ليعامسا هنباو

 روفرادو نافدروك نيب ىتلا ةّمطنما يف نكست ةريبك ةليبق هده رمح ةليبقو
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 أ| الو سيراتم مهطوح سيلو هتبحر يف مفادملا اومصو اقدار محلل اوبصن دقو

 (| ةنبدملا نععافدلا لاَمف لمعلا اذهب دصقت اذام هلأسف عافدلا تادعم نم ءىث
 || ةئيدملا ةسارمل اسسع بترو ضوف قدارسلا ىعأو اشان رداقلا دبع كحضف

 ٍ مهر رشابب ناكو مهمريداوط ةنالث أثنأو ءاقرالا نم ددع عمج ىذا

 ظ نيذلا طايضلا لك ربتخاو حاورو ودغ لك ىف هسفنب هب ركسملا تاكرألا ىلع

 | فئاظولا نم هنوانشبإل ةياهأالو ةءانك مهيف دسجيب ملف موطرحلا ىف اوناك

 || عونلا نمتناك اذا الا مفادملا قالطا نوفرعيال اوناك ةيجيوطلا طاب نأ ىتح

 ظ مساوملاو دايعالا مايأ يف قلطي ىذلا

 || سارملا جاربالا ىلع عضوو اهيلع قدنخو ةئيدملا نيصحل يف عرشو

 || نمالا رثتناو ةنيكسلا تدطوتو ناكلا بولق نم فوخ لك بهذف

 ْ موطرملايلاوح

 0 اهأعدتسافةيماظنلا دونا نم ريباوط ةتس وحن ةشدللا دودح ىف ناكو

 ظ داليلا نع عافدلل ْ

 مةممسسسسلل

 ىديملا لتتل نك 0 نط زك

 ْ 4 وس توق دو يدهلا نك موطركلا أشاب رداقلا ك_ع لصو ا

 || نيروهشم ناذ دروك ىلاهأ نمنيصخش مم اشاب رداقلادبعقفتاف ريدق لبج ىف
 || ( مهاربا نب ّفادبع) اهدحأ يعدب لاملا زارحا ليبس ىف ةرطاخملاو ةعاجشلاب

 || فلانيثالثب اهدعوو لاير فالا ةثالث امهلمفدو (نيسملا نب دمحأ ) رخآلاو
 | هالتقنوريدق ليج يف ىدبملاىلا ابهذب نا ىلع امهثرو وأ اهناضيق يدبجم لاير

 |( شقد ىامقوناو لاك اطبق ١ .”نما اوت الف ساس
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 ا | نسسوابيسحت ىف 0. ةريسابم د
 امسارحب موقت ةيماح اهب كر نا دعب موطرملا ىلا داعو هلمش تتشف ودملا

 خيشلاولا بتكو ءاتسا هط نب دمحا فب رشلا لتنقربخ ىدهملا لصتا الو

 نيدلاةلذخ هومتلتقق ) هيف لاق اباتك لينلا دمح خيشلاو نس يبا ر كسلا ضوع

 ةريبك ةليبق هذه ةبركشلا ةليبقو ( نيح دعب هرأث نأ اوملعاف ن.رفاكلل ةرعذو

 نم امتيشامو هربتا رو قرزالا لينلا نيب موطرملا قرش نكست ةلاحر
 هذه تبق دقو ةعاجشلاب نوفورعم اهاجر نا الا ةتيبج ةليبتك ىهو لبآلا

 ل1 نذل اماسكر ركذ ايسر وكمل ا ءالو لع ليا
 ةرسأ نم لينلا دم خيشلاو.ءانفلاو لالحمضالا نم اهرمأ هيلا لآ امو

 حالصلاب نوفورعمو نادوسلا ىف نودقتعم هدادجاو ( نييكرعلا ) ىعدت

 مرساىف اليلذ اريمح تامو هلام نويدبملا رداص دقو أبرق نورق ةنالث كذم

 هظ نيدمحا في رشلا لتق ىف ةموكملاا دعاس ث يح هنم اماقتنا

 موطرخا ىلح اشابرداقلا نبع رب

 فوملاب ةءولمم ناكسلابواقو موطرحلا يملح اشاب رداقلا دبع مدق
 تاباصعنمريثك دوجوو نيصحن لك نمةنبدملا ولخوموطرألا يف دونملا هلل

 ناكو بهللاو باسلا ىف اعمط اهلع ةبئوال نيزفحتم ةنيدملا لوح ءايمشالا

 نأ نم ارد لزإبلا لاعأ قوف مهسفنا ةسارح يف ليللا نوضّ ناكسلا

 رانس هذخاك ةرغ لعودملا مدخأي

 ىاللاريملا دجوف ةلب دملا هاظ دصق موطرخلا أشاب رداقلادبع لصو الو

 || يللا زارطلا نم مفادم ةيالثو ىدنج ةثامسح 2 هعمو يملح كب نسح
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 ةمسنلاوحودعلا انف رقي برد دك لنذق انج نيدشو هلاك كلا

 يلادلا كب نام ىراوس رسلا هيليو ني ر1: لها ءوطرحلا شاب راج رداغإ
 زانس ذاق تسوي كلو

 هط دما فيرشلا ةعقاو
 نم حايصلا عمس ذا رانس دادمال ادار ئاس اشاب رلجج ناك امن

 لكاو هو زيجل ةئاوكشلا اع دجومأ أهيسا ص رخاودلا تتلاف ةيقرشلا ةفضلا

 دنعمبب ركسعولتاقم فال ١ ةسجخوحن عنج( هط نب دمجا فيرشلا )تدب

 اشابرادجب لصلاوهدونجو هلتمف ةعاطلا ىلا هيف هوعدب باتكب فدسوب كلملا

 افارذات لسرأو زارحوأب ثمكف ةموكملا ةعاط ملل نوزفحتم نيلهالا نا

 موطرخلاب ىتلا دونجلا نال ةيماظنلا دونملا نماروباط بلطي فراضتلا ىلا

 يراوس رسلا ذفناو ىرورض ةددملا ةسارأ اهب مهؤاَمو ادج نواياق
 ءاجو ةاصعلاب قاحللا نم سانلا عنمل ( ىمادف) ةطقن ىلا يلادلا كب نامع

 هاليش نم نيفلا وحب ةبركشلا ةلبش ميعز نس وا ميركلا ضوع خيشلا

 لصواأو 5 ةاصعلا اورداحو نييك ر فلا قرط خيش ليفلا دم خيشلا ةهعمو

 غلاف ربرب يلا لصو دق يملح اشاب رداقلا دبع ناكزارح وأ يلا رواطلا

 ربخأف ودعلا زك منع ماهفتسالا ىف ذخأو ةطحلا ىلا هجوتف فارشلتلاب ةثداحلا

 تفدقو هصخشن اهدوش 7 بترو هيلع م وجمل لا ةيفيك مسرف هل

 هطنب دمحأ فيرشلا لتقو هب تمقوأف ةديدش ةلاسب اهلباق يذلا ودعلا وحن ||
 دق ودعلا كحوف دابق ىلا هريسم أش اي راجح عنانو موطرْخا يلا هلئاز تلج 3 ظ

 ها ١١



 فلي

 01 ف1 0 كلربخم انميسانلتف يكب ءاج ىر]ام انل لاقو هيلع شبنف
 كيسامىحاصل لاق لوهذلا نم هءاصاام ةدشاوهانءلابو هنم ان وندو امدسحا

 هل انلق ةهينه دعبو هلزنع افيض مايا ةءضل دنمناكو امه ةعدق ةفرعملا نأ مم

 هعابنا هلوانتف رفاكلا باتك اوقزمهنوص ىلعاب حاصف كل اباتك اناطعا ردملا :

 انامأ انل بتكي 1 هأنو>رف هبردملا لخدا دغغلا ىنانل لاقو هوقزمو انيديأ نم

 9 1 ةشدملا تناكو ها انف رصناف انلزانم ىلا فارصنالاب ان ىعأو لعفق
 زارطلا نم نم عفدمو يدنج هيام وح اه عع 0 3 ىوساهم سلو نيصحتلا

 مهلع ضقّاف يدنج يام ةنيدملا جر اخ هئاملل ريدملا ججرخ دغلا يو 2 يلبجلا

 هليكووردملاجبو لتق ىتح عفدملادنع بلت رغلااغا دمت فقوو مهلتقو هعم نع

 دوم راد دصقو ىنشاكملا نب صاع ةئددملا لخدو رحبلا يف ةنيفس اًمْلو

 ةنازألا با ' ىلع فقوو ةيريدملا راد لخدو اهفام بهثاو هلتقف هللا دعس

 نم لجر هيلا مدهتف لافقالا اورسكا لاقو هينج كلا يتئام وحن اهم ناكو

 هللاقو ليعامسا 0 وطعم خيشلا هيدا كلا 5 ناك اينملا ةيريدم نامعأ

 هلوق نال انارح اماع لعجا لب لافقالا فاتن الف كل تراص اهنا

 منيو ةب ر ذل كمال ىلا بهذو ةليوط ةيزح اعلم 8 راح اهيلع عضوو

 تباصأف هنم تءاج يذلا ناكملا فرعي مل ةصاصر هنأجاف هيلع دعاص وه
 عجارتو مركسعم يل هب اوداعو هباعصأ هلمتحاف هيلع ًايسشنم مقوو هءاشحا
 اولوحذا مهسفنأ نع اهب اومفاد ةيفيكب يلاهالا بتروريدملا داعو نومزولا

 ىنشاكم ا نب سماع نا عافدلا ىلع مدعاس يذلاو سيراتم ىلا لزانملا سْؤر
 مجاهي ودعلا ثكمورافكلا حالس اهمال قدانبلاب | و.راخحتال هموقل لوقب ناك

 اص يراوس رسلا اهيلا لصو ىتح مايأ ةينامث راصملا اهيلع قيضيو ةنبدلا
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 ريسملا يمتاو ةبرمغلا نم جرش هدالواو حاس الع لمح باود صعب

 هوكردافهديبع نم ابك ار نير شع ون هرئأ يفت ةةافمسقلا رظان هللا دعس دوما

 نمو نسا ىاره لع راعلا نع . اوةطاوهنأنبو نال ا ازكيشا كا رعا نخ دنع

 نهماما افاتك قثوم وهو نماذا ا وعطقو للملا نه نوعم أم اويلسو يبا ناك

 باودلاب ارتاروعناو جاها م.دلو مويك ةارعاه و "ربو سبالملا ءاسنلاو هوبلسو

 اوملظ ممل نوانأ م نذل نذأ ) ةنآلا ةوالث ٠ نع رتشال صاع ناآكو اهيلع امو

 لتاتمكلا رك ار نإ ىت> هءاكمحراب امو ) ردعل 0 هرعت ع هللا ناو

 ىفران_س ةئيدم ىلع يلاتلا مويلا ف فحزو ةموكسملا ةيراحو يدها ةعاط

 فلالا هنم ذخأ يذلا ةيربدملا بودنع هقبرط ىف قتتلاو لتاقم فال ةتس

 ارمف امهم عاقبالا دصقف بلت رفلا اغأ دم وعدملا قجانصلا دحأ هعمو لاير

 لع ةيراد مكمل لي لسراف كلذ ن< ءيسب املاع نكي و ءرغأ ريدملا العأو

 بدتناف هل باتكب رانس نايعأ نم نيثثا لاسراب ربما هيلع دروف قربلا حانج
 نابعأ نم رخا ةنموةسال ا هكا وأ تابلط دهعتم ىندافلا رداقلا دبع دمت

 ديدهلا اجوامتااتك ردلا اميملسو ىشاتملا نب صامل انجحاه دس ١
 قارئلتلاب ةنرادمكتلا يلا: لسرأو اًييتدوع دعب ءالاقام كيلاو ديعولاو

 ةعيلط ائيلع تبق ىح دحاو ليم نم رك ا ةنيدملا لزانم نع كعتل :

 ( ميدلا) يلا انتةأاسوانسلالم تقزمو انباود نعانتلزلاو ابرض انتءسواو ودعلا

 ىنشاكملا نب صاع يدب نيد انمقوأو انلوح هوانا فوبسلاو نكمل ىأ

 نولتاقب نيذلل نذأ » ةفيرشلا ةبآآلاب الا ملكتي الو نوذج ةلاح ىف هانبارف
 ١ رسالا 550 لع عوصّصوم ةقمسو 6 ريدعل مرصن لع هللا نإو اوملظ مهاب

 ك0 م ا ا ا يلا



 10 ا تا ع سم ع ا م هه ع يصعب هع همست ماس يمس همهم ممم حير

 «ةهك»

 يدمملاب قط 3 رانس بون هنرق ىنطوتساو هابل طمسم رحهونادوسلا

 ةعاط يلع م وط رأايلاو».ىرقلا ناكس عج وهل عيا 0 هيلاس تكف اهنم

 ليوطتلا نمارارف مركذن مل ريثك ءالئوه ريفو.ةموكملا برحو يدهملا

 نم ىدمملاب اوم نيذلا لك كالمأ ةرداصع صاوالا ةنوكملا ريما ددو

 ناك هلا ف هلييلكس 6م لا ومالا 0 ويح

 000 عا :

 | 0 لل ماع دلاو قشاكتلا ةيرق نات ده نم تررثلاب
 ل3 نمالساو !ذننعم حبش ناك ىشاكملا اههدلاوو ىدبلاب هقال [تاناكذ
 اهلاجرو عرزلاو ةيسشاملا نابلاب شيمتو رانس ىلاوح نكست ىتلا( ةلهاوكلا)

 ره-ش رخاوا قو ميش 3 ليلق مددعو ةعاد_شلاو مركلاب ثور وشم

 تاسراف يدبلا لا ماكل نء دمحأ ص وشن ةيريدملا تدلع يلوالا ىداج
 همر ١ هدأ كاماق لام لعل كسي ف هلارعا ةرداه ود

 هكلع ام لك ىه لاير فلاب هنم ىدتفا ىتح هحارس قلطي ملو ةناهاو 0

 لاقو ًاظيغ مددتحاف هللا دعس دوم مسقلا رظان ربخلا غلبف ةيشامو راقع نم
 ضيفو هبررغلا ىلا ب هذف مسَقلا رافأ ناو ةيريدملا بودنلردقلا اذه مفدي نيك

 هل اوعفدو هن لد ص نم ةعاج حا ىح هب ذعلو هن رض ُْى غلابو صاع لع

 باْذ يأر امل اسماع نا مْ عوبسأ دعب اهلثمب هودعوو الابر نيسمخو ةئام

 هل نال ةيدابلاب قاحالاو هرايد ةرجابم ىلع مزعريتف حبصأ هناو هكلع ام لك
 ةيرقلا لها نم نال هيلع قدصتف ةنيهح بارعأ نم أهف نيدن سمو ءاقدما



 اسي

 نمزلا ىمس ناكو تالماعملاو تادابعلاءاكحأ نا يك ةتشتم تاروشنلا

 ةرتفلا وأ ةيلهاجلا نمز هلبق يذلا

 مولع ءايحإ باتك ةعلاطم ىلع ابكم ناك هنا هخياشم ضعب انل ( لقنو )

 تالمتشم ضع ةّماطم كلذ دبا دقو يلازغلا مالسالا ةحح فيلات نيدلا

 ىلع ةاضقلاو ءارصالاهيف ثحم اروشنم ىتكو.باتكلا اذه يف امل هتاروشنم

 هقرسأم غلبب مل ناو فقراسلا دب عطش ) هصنام هيف لاق قراسلا دب طق

 كرابالةجاجد ةضيب نمل قأهق رسام ناكولو هدب اومطقا مكللوقأ لب اباصن
 ( همناعتساريمأ ىف الودكرت لاو ىف هللا

 نادوبسلانانعا نم ريثك هب قل ىت>ريدق ليج ىلا لصي ىديملاداك ام

 يبأ نبا ىدبملا ءالةوه نمناكو برا رابشاب#ىمأو هدالب نم تاهج ىلع

 ةلاحر ةريبك ةليبق ىهو رانس بونج نكست ىتلا ( ةنيهج ) ةليبق معز فور
 انهدارفأ باغو لسكلاو نينللاب نود سم الاجر لبالا نما

 لك نا) نادونسلا ىةؤاسلا لاثمالا مازقالاك ةريصق تاماق ووذ

 ةرامالاب ادهع ىدهملا هل ىتكف (ًادحاو الجر نوعرصيال ةنيهج نم ةرشع

 : هدالب نم مثدرطو نارك !هلاعر ةيراحمو هموق لع

 مالكلا ىأيسودهلمهتوءدو هلسانلا ةعيابمب هل نذأ ينشاكملا نب دمحأ مهنمو ”

 هنرق نم هلصاو يسحم لا يوصم خيشلا مومو : قشاكملا نب دمح | ةمج رب ىلع

 ىلا داع مث فيرشلا هزالاب لع بلاط ناكو موطرألا نمةبردلا ( نوفليعلا)
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 هلوسرو هللا نمزاك ةناءالاهذهلهبادتلا نا لو هيلا بت.ك هنا يتحدحدم ,يف

 هلوسرو هللا ليلا نايل نب دنا شرعلا ناني ف ' نوتكم:ةمضا ناو

 لهأ منع ىدهملا ناكو هرارسا لئاخد ىلع هفوقول هندل ابرم ناكو هيدهمو
 ضرغلا اذهلران هتنب يندقوت نا عنميو دهزلا ىف ةغلابم زيخلاو خبطلا نم هتيب

 اهم لكاف هل اهتم و ةرخافلا ةعمطالا هلزنم ىفدل عنصي ناولس نب دمجا ناكو

 صاالا ر د فو لك اا شيعل ىدبملا نا نوئظي بارمعالا ةلبج ضل ناكو

 1] راتخع ناكو راهلا ةمبار ىف سمشلا ووبظ ناس ن دمجأ عم هرم ربظ

 ءىث لذ يف هراشهو هرس نحاض ناك دقق ةلككلابو هيلا نيد ثعسو ءاسنلا

 1 بلا رارسال نم هاشفا امركذو ىئداعتلا ما يف هلتق ركذ ىئأيسو

 ناخرلا عرخر 5

 ىف ىلاغتو ناخدلا ةمرح هيف لاقأ اروشنم( ريدق)ىفوهو ىدبملا ردصا

 للا سل ن1 لا فوج ىف.همأ لع لخر مقو اذا لاق ىتح هعرحت

 نينا هلي ناب ادع عضوو ناخدلا لمءعتسم ىلع هطخس نم حا هلع

 ميصوو ةعدبلا هده ىلا هاعذد تاغ نعم كلذل محل و لايل 5 سيحو ةداج

 نخدم لع ةصىضقوءارغلا ةعلرشلا ةهج نماعطق هميرحت فرعا ءىث لع فدو

 برش ىلع هباقعو.ءاقرالا عابت اك هعببو هقاقرتساب يرخأو هلاومأ ةرداصمب

 اهيلع راس يلا ةدعالا امأ.ناخدلا يل.عتسم باقع نع ءيش ين فاتخم ال رجلا

 || ءاوسلا لعنينخدملاو نيريكسلا يرارذ يبسولاوماةرداصم يهفهدعن ىثداعتلا

 دلملا ةب وقع 8

 نتكيذخأو دهتحم هنا لاقو ةميرالا ةمئالا .ديلقت لاطنا ىدبملا ناعأو



 «ه119
 اهيفثدحاف رانسل ًاريدم ةلجلا هذه لبق ناك روكذملا اشاب سو. نأ لع .

 نينبرق فتناكس لع ضب هنا كلذو دحا هيلا هتبس ملاكيش الاظلا نما
 تاقيقحتلا قت اير موطركلاىف هاقباو اشاب فؤرهلزمف ءاقرامدالواو مبعابو ]

 ةسيعتلا ل هده ةدايق ٍ

 كلذ دعب يدجلا شيج بيترتر كذ
 ةقرفلافقرفثالث ىلع هشيج تر اشان فسو ةلمحن يدبملا رفظ الو ْ

 دبع ةفيلخلا اهدئاقو ءادوس اهئارو قرثلا نادوسلا لئابق نء.ةئلذم لوألا |

 ولح دم نب ىلع ةفيلخلا اهدئاقو ءارضخ اهيار ةيناثلا ةقرفلاو . ىشداعتلا هللا ||
 نكست يتلا لئابقلاو ضِبالا لينلا يتْمْض نكست يتلا لئابقلا نم ةفل وم ىهو |!

 يأ.طسوالا نادوسلا لئابق نم ةثلاثلا ةقرفلاو ريدق لبج لوح يتلا لابجلا |
 دمج ةفيلملا همع نبا ىلا اهتدايق لعجو رانسو هلقتادو ربربو موطرملا مللاقأ ظ

 قيدصلا ةفيلخم يشناعتلا قلو راركلا ةفيلخ هبل يذلا دماح نب فيرش ||

 هقول تاع اع ال ةيامل لمجو قورافلا ةفيلخت لع ةنيلطلاو

 امأ هرابج نب دمحا خيشلا ىلا سانلا نيب ءاضقلا دنسأو ةيدبملا شدج ريما |

 رثكا دالوالا نم هل لصالا يووس ميدقلا ىرصملا شيلا ىف طياض هلصاوأ]

 هتلود صاوخو هنأ سمأ نم اوراصو مهرثك | يدهملا قلي روك اذ ةعبس نك ً '

 دمحابدتناو فرش ل عع ةفيلخلا ةقرفل همن اهلعحو هيئطاومو هّلارف يوذ

 غلابوهلقندةيريدع ( سحملا ) ىعدت ةليق نم وهو لاملا تيبل انيمأ ناملس نبا



» 0 

 لالاتب نيم ناملس نب دمحأ ذخاف ديدش بعر موق عقوو ةدا نطاملا

 نم هباصأام ةدشل ىدهملا مجوذ ةدارملا يلا امجار هلّوحو يدبلاةباد ماجاب

 خا لاَ و راركلا ةفيلخ 1 يذلا فرش دمت ةفيلخلا هل 5 يتَخ لوهذلا

 ذوعث رخآ اشيج دشحتل ةدارإلا ىلالاتف ىدبملاب سهذت نبأ ىلا نابلس نبا

 ىديدساي بهذب ىدبمال لاقو ةبادلا ماج كسبمأو ةعفصق برملا ىلا هن

 هلا نواوش هلوح اوناك نيذلاو تونل بهذي لوشو اهرركي' ذخأو توت

 يش ينال هريص لوهذ ىف نك

 تا 0 نانا هك ىدبلا هيتئامانأ اف ب 2 دم نااتلو
 ا لالا 1 هيلع تو ًاموزهم ةدارلا لا مجر اذا هنا ك ردآو

 ءاضقلا هتوعد ىلعو هسيلع اوضقو هفعسض ةصرف اومنتغاو اهسفن ةدارجلا لهأ
 هيلع مجارتف رصتني ها تول علرملا ماحتقا ىلع هسسفن نطوف ريدخالا

 لق ةسرزا نم اود ىح ةيماح ران تح مهماما فحزو نومزهنلا

 يآر ىتح ةالصلا نم غرف داك امو نيتمكر ىلصو ةلبقلا لبقتساو هتلحار نع

 ناكو ةءاده و ًاهتبار بحا صلت 1 هبسرزلا يف 8 عرلااوبحت هراصنا ْ

 ةيج رق ذارانكوأل ران وب دب اعلا لقوهبراقأ نم ايل د ||

 سؤرب صاوةبر زا يدبملا ل>د كلذ دعبول مم مي مف هدوشفيلا ايار قولا
 الغتشم ماي ةيالث ماقأو ةببرزلا لوح تبضنف داوقلا ريهاشمو اشاب فسون ||

 | اومَلو ىدنج ةنام وحن جنو ريدق لسبب هتاحم ىلا داع مث مئانغلا عمج

 نونفلاب دئاقلا لج ناهملاوقأ ن :مانحتنتسا دقو هودهأاش مب اوريخاف هد وشف

 اغا كاله.ىف يوقلا بسلا ناك ةبركسعلا



 « ف

 اذهو دودملا يدعتن يتح انتبراحممدعب ركرعأ منلا ىلو انيدنفا نا متاةو

 مكدوصقم ا:كلاخو مدودح انيدعت اننال لوقعلا ءافعص ريغ هب هوغب ال لوق

 بوما ريغ باطخ ديبو اننيب سيل اذه دعبو اب اب مكرك اسع انلتق موي نم
 بقاوع ىشخو ىدسملا عبنا نم ىلع مالسلاو نانسلاو فيسلاو ناعطلاو

 ها يلونو بذك نم ىلع هللا ةنعاو يدر
 لوالا راجل ىف هيلغانفقو دقو اش فو ىلا ىدهملا هتك اهاذه

 ةضبق ىف اهطوةس دع موطرحلاب تعبط ىتلا ىدهملا تاروشنم ةعومي نم
 أشاب فسوب هل هثيب ىذلا باتكلا ةروص ىلع فقن ملو يدهملا

 رهش نم ةريخألا رشعلا ىف هدوشف نم هتلمح اش فسوب فحزو

 هعمنميدبملا يصحاو هدوشف ةيماح نم دونج هيلا مغناو ة رخ الا يدامح

 قبرطلا فاش, فسوب ءاقلل مهب فح زو لتاممفلا رشع ينثا اوناكفةلئاعملا نم

 الف لايمأ 2ع ةفاست هنع كمت ةاجخلا و هدا 98 ليج فس دنع يدها تأ و

 هيف لوس هعابتا نيد ةعؤو ارو 1 نك ل

 لبج حسب اوناب نيا يباعصأ عيمجنابينربخأ ملسو هيلا لص ينل نا
 ىلاعت هلوكل ابنم جر ال ةئملا لخد نمو ةنجلا يف مهحاورأ تناب ةدارجلا

 ( نيجرخمب اهم مثامو )
 ابيلع هدنح و تسحأ دق تناكو ةلامللا لع فر :ىلاثلا مويلا ىفو

 ةيماظنلا دونملا ةهج نمابيلع موجملا ًادبو ك وشلا ن م ةببرز لخاد تادحت

 نيذلا هلاجر ريهاشم نم ةعامجو دماح ه وخأ لتقو ةميظع ةراسخل رمهتتف

 ( ةيالف) دالب نم هلصأو اسصعالا نب مدا ١» خيشلا مهنمو هاوعد ىلع هودعاس

 نيعجار شواردلا مزماو بنز هتنبا ىلع يدهملا ربصناكو ىبرغلا نادوسلاب

 نادودلا « » *١



 «دح»
 مكل لوقنف ةبدبملا لحم ةمركملا ةكم لا 0 ذا وو 35 وق

 هراتخ يذلا تّولا 3 0 هيلع هللا ىلص يب الأ صايل وكب 6 >حوب د نأ اوملعا

 تنأىل لاقوهيسرك ىلع مسو 2 ءاع هللا يلد يف ل دقو واع كيع ا هللا

 دشأ و 1 0 ا 31 “ 2 دم كيف تت نمو 5-5 يدهم

 نورناع

 كلذ باطلال انا "عبس درس

 ا انس هبلة مار كلا رضا دق كلذعم 9 صصاالا ىذمأ 5 ام انإ ةاراردلا أ هلوقل

 | باطن ال ن 00 جاجدلا 2ك وزاحشالا فرو لع اشومنم ل كلددحو ثثديح

 عك را ناف انن دوب لى كنع ةعم قو لب 0 دبل ةمارك راهظا را ١ نس

 اهاهيويلاعتو هاجم دس أهملعل ةمك- آو هتثيشع تناك تامارك

 مهلع لسرلا عاب / نا ع ةراقيلا لذارأو ءالهإلا ريغ انعساام ملقو

 َه رادملل ةمينغ كا ندهو هللأ كالعجم نا د و ةناآلا » انلذارأ 2: نيذلا الا

 نم لك ىلع روصنم ينلا ملعاف ىاونو نيمالا ليعامس رق الراو“

 هنادي سوح و هيلع هللا ىلص ى لا قرا دقو نيلمثلا لهأ نم ىلاوأ

 ءادوس ةبار لمح مالسلا هيلع توملا كلم لثاّتع ناو ىشيج مامأ ةعركلا

 يشنبج مامأ ١
 مهن معاف ابيذعت مومتقهرأو انتعيلط نم لاجرةعرا ماكسما مكنإ ملقو

 متددص مب باذعلا اوقوذتو انيدناب هلا مكمقوي نا دب الو كلذ ىلع نوروجأم

 هللا ليبس نع



 « ا

 كباتك انيلا لصو عومجا نم هعم نمو ىلالشلا نسح فسوب يللا هللا دبع

 نا اندم ن6 راكبا مكس هاجو .راذنالا ىلع ؟فوقو انيدل امولعم راصو

 اندرأ نكلو . احشك مكتباجا نود يوطنو . احفص مكتدافا نع برمغن

 لاسرإ نإ كلرفامأ: عطاوسلا نيهاربلابهومتيعدا اهف مكسطلغ مكل نيبن نأ

 لبجاذهكل لوقنف اطل ىرورض بيغلا ع نال ةيدرملا يوعد ىناني عئالطلا

 ادا مئالطلا لسرب ناكدئاف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةريسب كنم

 ملسو هيلع هللا ىلص هتلاسرل ايفانم كلذ ن 5 ب ملف ماوعلا نب ريزلاو لالبو يناملا

 ناكملا اذهب نينطوتملا نم ةلجج انلتق اننا متلقو . انتيديمل ايفانم نو

 نأ دعب ةدارملا لبج لهأ الا لتقت ملاننال حيرص بذك اذهف اناودعو ايلظ

 ىف كش نم لكذاب لسو هيلع هّللا ىلص ينلا قريخأ دقوا ونراح و ا

 قب نم دانا املو نيملسملل ةمينغ هدالواو هلامو رودهم همدو رفاك يتب دهم

 مل ةو.مملل لالح اهنا عم انباححا ىدبأ نم مهلا 3 مهياع انددر انمكلل مهم

 اننال للا, لوقروعنو ( كن نشاروالا | نيتقولا فاردغ را 0

 رادلا يف مهحاورأ تعمتجا الو لاتقلاب انؤدب نيذلا مه لب لاتقلاب مهانأ دبام
 تاقفرادن اريغبانلتق يديملا نإ انءراب اولاقو لجو زع هللا ىلا ىنوكش ةرخالا

 ىلوق ةم ىلع دبش شو مه ءالعو مماداس اوعبتاو يل اوعمسل لف 3 "ردنا يزان

 معبنأو هل اوعمست لف مكرذنا ىدبملاا لاقو سو هيلع هللا لص دوجولا ديس

 ءال قمنا ملقو. مكهجملا اوةيسفوب إو الا م واضاف م ءالعو مكتداس

 وهو ةلدالا نم اندنعام ىلع اوفّميل لب اني رأ ةموك.ملا مهتسرأ امركاسلا

 ءايغالا ركاسللا تلسرأ امل كلذ دسقت تناكول ةموكملا نال اس
 ناشلا اذهب ةياردلا لهأوءالعلا تاسرأ تناك لب ىرانلا حالسلا مهتطعأو



 « ىو

 رسوم ”دصاق موطرخلا أشاب فور ل رداغ تصر ةليأ نب مدع دلعلو

 ىااملالا اشاب رلحج اهلبثو ةيرادمكسملا ن نوش ةرادا يف هنع بانو

 0 دككانحاشا فيوبالع
 دل لآ هل ةيوكملا تاسرأا رضع ١ لوقا يل مد

 يتون لجو هنأو هتقيقح اهتقرع ثيح يلالشلا نسح اشاب فسوب ةدايق تحن
 ءاشب ىجصنل تفتلت مف ةءارتلاو ةباتكلا هيك ت1 لا نونفاب لغا
 دبمت هنأو اشاب راجج ةيرادمكسملا ليكو هل اهدبش يتلا ةنسمللا تادابشلا ىلع

 تحب يدنج تال[ ةموكحلا تدرك يملا ىلع ضيقلاب ةموكحال

 ةبترب نانثاو ماقماق ةبترب طباضو ةيماظنلا دونملا نم ثاثلا وحن مهنم هتدايق

 ( قزوبشابلا )ةيماظنلاريغدونحال داوق قجانسلا ريهاشم نم نانئاو يئابكب

 ىلع ةةرحه ١١و ةنس ىلوالا ىداج فصتنم يف 0 كا نم صخشف

 كلا رن  هتئاف يدق لج ىلإ اهنمو هدوكف ادمات رخاوب ةدع

 اومباتو هيلا مغناو 1 اودع نم للامم فلا وحن هممو هللا فد نب
 هوعدب يدهم ا ىلا باتكب ماعلا دئاقلا لسرا كانه نمو هدوشف ىتح مهريس
 نم ريثك ءىثشل 3 ىف ضرمعو نايصعلا ةبغم هردحو ةعاطلا ىلا هيف

 *ىراقلا علطيل انههلمنن روهشم باتكب يدهملا هيلع درف قيلت ال ىتلا مئاتشلا

 هصند وهو ةدئافلل امتا هيلع

 دم انديس ىلع ةالصلاو . رابقلا مقتنمل هلل دملا ميحرلا نحرلاهللا مسد ٍ

 سلا نب يدبملا دع هللاب مصتعلا دبعلا نف دعبو.مالسلا عم رامخالا هلاو



 قم

 روفراد نيب نكست يتلا ةمزاوألا ةليبق ميعز(ىاون) خيشلا نم لك هيلا دقوو

 يهو(ةراقبلا) مسا هيلع قلطي اذلو رّمبلا نم ةليبقلا هذه ةيسشامو نافدروكو

 تور وجايما ىلا ليملاو ةعاجشلاو ةوّقلا يف ىبرغلا نادوسلا لل ئابق رئاسك

 ىه يتلا ( تايدقلا ) ةليبق معز ( كودنلد نيمالا نن ليعامسا ) هيلع دفوو

 ةموق نم نسرافا اماميه دحاو عمو تاداعلاو قالخالا ىفةمزاوأاك

 ايدبمنكت مل ناو ةبدهملا ىلع كفابأ ىاوت خيشلا هل لاقو ةعاطلا ىلع هامبابو

 امتعاط علخو ةموكسحلا لات ىلع كيبابأ
 20 ا

 ةدأ رجا لح ةعقاو

 ؛هوخث هنع دعو ريدق لبج نم قرشلا.لاهذلا يف مقاو ةدارطلا نكح

 يدملا ةملاّمم نم اوءنتما دق اوناك نييبونو بارعا نم طيلخ هناكسو اليم[

 و دو دل مثءادع ال 3 ريدق لبج لتحا امل هتوعد ىف لوذخدلاو ا 1

 ترادابرح مالصأو مهيلع فحزو كب دشار ماما دمج مباجاعف هيلع ةبئولل

 مهلاوما مهيلا درو مهنع حفص مث هراصنال ةمينغ مهلا وما حابأو مهيلع انْ اد

 لابللا ناكسيف هتاوزغ عيان مث. هعأبتا كلسف اوملظتناو ةعاطلاب هلا ونعذأام دعل َ

 تاوقاالا هدتع ترا ْ

 ك0

 1 أ نم اغا كور 7 00 اوك ةنس الا عير ينو

 ك0

 لكيف ةفورعم نكت / ةفيظو هل تامح ثدءح ىمالح ا رداثلا كيع هفلخو ١

 رظان ىدنو ةيوبدنحلا ةموكسملا راظن داك نادوسلا كاس رابعا ضال
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 تنم 6م تداعو اشعش تأ من امرخو ةلملا

 -©ر# جيد ومب +9

 يدهملا ىلع كب نيا دشار ةلمح
 ْ هقالطا ةضصق ارك ذ ىذلا هدوشف ريدم ب يطلا تع تركسلا ك6

 || (ابآ )ةمقاو لبق كلذ ناكو كب نءأ دشار موحرملا هتفيظو ىف هفاخو ىدبملا

 ْ رورش ةعضبب
 || لمار ناك وج هدوقت نعدمر يذلا ردق لح لا ىدهملا لصو الق

 ْ هسفن ءاملت نم دشار ماق تاباغلاو سعولا ةريثك هيا قيرطااو برغلا ةهج

 || هيلا ضمن ( كلشلا) لئابق معز كم وكيك )هعمو ريدق لبج ىلا ةلمحب راسو

 || م 0 متغو (تاكواب :) لئاصف ثالث نع نودبزب اوناكو هدونج تر

 || يدهملا ةوق ىف تداز ثيح ةلاإ ىلع انذض ةلأسملا هذه تءاجو مهتريخذو
 ٠ْ نوةجنمار زارط نم ةيقدنب فلا نع ديزيام ةيرانلا ةداسالا نمهيدل حبصأف

 كلشلا لئابق معز كب ١ وكيكو ربدملا كب دشار لتقو

 ْ تاقحر 0 اشم نم يدهملاب قح نم رك

 ْ هتعزع يوقام مثراز امل نافدروك ميلقإ ناكس نم ىتل يدهملا نا انلق

 هنوعدب مايقلاو هترصنب قيئاوملاو دورعلا مهيلع دعا دقو ةودبلا ءاعدا لع

 || ةموكل اذوب لع هءاراضتنارابخلأتماوتو ( ري ذق) يلا ص فيش الو.ةجاللاتقو

 ْ لابج لصين أل بق لابجلا ناكس نم هريس اوضرتءا نيذلا ىلعو ا! ةريزج ىف

 || يلاهأ عفر هدوشف ريدم كب دشار ةلخ ىلع راصتنالا ءرعأ نم نك مث ريدق

 || ىدهلا اوميابيل ريدق ىلا مهنم ف ولآ عرضو ةئتفال مبسؤر نافدروك ميلقا



»* 

 اهرثكأ ةريثك تابواتع ودق ل نا سى يقلل

 0 د يمبدتاو ىدهملاو ةءونلا نيب اوذيذت با ارعالاو. ةيونلا نم |

 ةب نم مهفوخت ناكلار هظأ ريدق لبج يلا لصو امو هوضهان نيذلا عيمج ىلع ْ

 ماقاو 350 ةراذ لحاد ه4 لد زنو مهيلع رهظف هوبراحو مهنارهظ نينا

 ا مالسالل ناكسلا وعدد ذا ةيقرشلا ةحرفلا ىلع ةعانأ نم اسرح ||

 نيتداهشلا فرعبال ,هرتك اونو مهنا نو<زي بارعالاو مهل نيدال||

 يلقت لاح 0

 رم ةلادنم ةلابلا غلبت لابج ردق لبج نرم ىبرغلا لامثلا ف

 نواسانتم مالا اذهب فرعي رصنع|م اكسو يلقن لابج مدا اهلع قلطي اهضعب ]

 هنوعدب كامل نوعضخ مهلكو ةيرعلا م رثكاةغاو ةيونلاو برعلا لئابق نم | .

 ملف موءاضخا ةم وكاتاواح دقو ربتلا نداعم اهفوةبصخمهدالبو ( كللا )||

 هعوضخ مدّقيل رصمىلا رفاسف(رصان )مهكلمتلامساةريخالامايالا ىفوحلفت ١

 هيخا نبا مهيلع اوكلمو هموق عمتجاف رصم ويدخ اشاب ليعامسا هل روفغملل

 |( قوتنم) ةهجب اًضزا[ ةموكلهنلسا 1 ىلا ةدوملا ندور < ولاح وأ

 ةحرم تلبلا هذه تيشو توملا هكردأ ىتح اهم قبف موطرلا لامعا نم ظ

 هتوعد ةليحت ةنضق ف اهتاقا قبلا وات ةءوكملا هو قا 0
 ىذاقلا ايس اهؤايلعهلوسرو هللا ىلع رتفارابظاو هبي ذكتل ىدصت ثيححلغب ملف ش٠

 0 نم رذتعاف هنوعد يف لوخدلا 1 كلملاو يدبملا نيب عامجا لصحو

 هذه يثلاعتلا رفظو ىضاقلا اذه لتق يديملا نأ 0 و ءاملعلا جئاصنب المع
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 مهل نكي ملءايربأ سانأ ىلع اضبقو اب ةريزج الخدو ادحناو ينطل كب ىلع

 موط را يلا اذه نيعجار الفقو ليكش رش ممالكتو يدمملا عم ةقالع

 لابملا طسو ىف لغوتو ريدق ىلا لجرلا راسو نافدروك ىلا كاذو

 ا

 ريدقو ةسام لبجر ك د
 لبج ولع نعهعافترا ديزي الل بج هدوشف نم يبرغلا لامثلا يف دجوب

 ةرئادلا لخادىفو قرشلا ةهجنم ةجرف عم ةريدتسم ةيوازك هلكشو مطقملا

 فيرمتلاةاداتفذحمث( ريدقلا) لب لبجلا اذه يمسن رطملاءام اهيف عمتجم ةكرب
 ةوعد روهظ لبق ليلا اذهل افورعم( ةسام) مسا نكي كي لو . ريدق لبج راصف

 ءالع رهشا رم ىودعلا نسح خيشلا مو رما نا قفا امناو ةءدهملا

 ىلا لاو راونألا قراشم. هءاتك ىف رك ذ تيرشلا سهزالاب ةيكلاملا

 1 مسا ةسام نا ىدبملا يعداف« ةساملابج ىلا هترجه نوكتس رظنتملا

 ىدبملا ةليخ تحار نادوسلا 0 ىف ةرهشلا نم ىودعلا نسح خيشلا امل

 هأوعد قدص لع ةلادلا تأالالا نم أهودعو ءالم_بلا نم نم ردك دمع

 م. مييلع قاطي دولا نم اك ةريثك لابح ردق لبجن طيحنو

 يهو ريزانلاو ةرثكب مننلاو ردبلا نم ةيشاملا ايفو ةبصخ مهدالبو ( ةبونلا)

 لحنلاد البلا هذهىفو رّدبلا نمةئثالثلدعي دحاولا ريزتْلاو مهيلا لكؤيام نجلا

 لئابق لابجلاكيتاه حوفسيف نكسيو ةرثك ءاملا عراضإ داكب لسعلاو ةرثكب

 صعلو ةنارقلا قا سعاو ةرصهاصملا تاللص مهنبو هنونال افلح باىعالا نم

 مهراوطاو مهةالخالك ىف ةبونلاب اومشننو لابجلا اونطوتسا بارعالا
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 يلا مهلك ءاس الا ةرحش راد يهوأ ريدقو ةسام) لابجي اننرحو راد يللا هحوم

 يارب انو نع تلا حل ماع ا وا 3 | ةنقارم ةلاسو ءامل كلي لع ءاتعاشلا 0 7 لع وهلع نا" تلو دا
 لبانقلاب مهلفس ريمدتب هل نذاب نا هلاسو هيلع مز امب هربخي رادمكملا

 ترباخ دقو مهضرتعت نا كايا ره راد |! تاوج نكف رملة

 ناكللاو نافدروك 2 مهيلعةلحلاب كو نافدرك ريدم اشاد ديعس دمحم

 لجأ رص رشع ٠ رم رثكأ ةريمص ةيارقلا ةفضلا نم يدبملا هيلا طب ىذا

 هده تءاخ هيلا ءوسلالاصيا عيطتسا و ان دولا ريل يدمملا زاتحاف

 ىتاننلا نم ريثك دقتسيو رادمكسملا لاوس ابنك هينا هما ةاس
 قدصن الفني امأ .دمحا دم ةندرع قدصم رادمكملا نا ةنداطاهذه ببسل

 ةعساو دالب ةرادا ىلع ةردقلا مدع نم هسفن نع هلاقام ةحصن مزجت لب كلذ

 نادوسلا لعدتل و ثدبم ىف هاتتنثا © نادو-: 5

 ةنانك ومد ةلاجر نم ريثك هلوح فتلا ءىطاشلاىلا ىدبملا طبه الو ا

 ةعيبلا صن اهو هللا ليبس يف دا,+او ةعاطلا ىلعهوءباوتاوقالا هلاومدقو || ٠

 انالو ىنزن الو قرسنال نآونلا ةعال ٠ كاتس ابو هلوتنرو نال ١

 دهر لع كاتنياب ركتم نعى ردو قرر مق كيصم الو
 هوقفار نيذلاددع غلبب و« هللا دنع اهف ةبغر دابملا نم رفن ال نأو اهكرتو ايندل

 ديعسد مام |. ناس رفمملج وحامرلاو ف ويسلاءبحالس لتاقمفالا ةرشع وحن

 ىلع هل فق ملو ىدهلا لبا مو ة ريبك ةوّش راس هناف نافدروك ريدماشاب

 ضيبالا نم يقرشلا بونإلا ىف ةمقاو ىدبملا اهب ناك يتلا ةهللا نال كلذو رثأ
 بوذملا ىلا تناكىدهلاريس ةهجوو لحارص رشعب اهنع دعسو نافدروت ةدعاق

 ىلا مهضنا نافدروك ريدم نا مالا ةباغو تاليحتسلا نم اذا هكارداف ىبرذلا

 نفاق دسلا ١١«
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 || مقوو نيترخابلاب كب دولا وبأ داعو٠ اهب صخ ىتلا تاماركلا نم لب

 ١ تهد ءايربالا مولتللا كءاؤأ نا لكلا نشا اعكيبلا بواد ف تعال

 ١ ددع موطرخلا رعهو هعور ةلقو واذمكملا فرصل ءودس ةيحض مهحاورا

 يحاوضلاب اوُدْلو نيينادوسلا نم ريبك
 عع بعجز

 عت وام همت 1 1222:

 يفطل كب يلعةلح
 ١ هميس دف نيك وليلاب كتنلا أن ناك موطرخلا يل كب , دوعسلاوب السر الو

 | ميل صفو يي ناعالاو ءايلعلا ك رامكملا لسرأف فارغاتلاب املا

 || فانئتسالا يتفم سي ىلا ركاش 2 هلع ذات دا عأ نم ءانركذام

 ١ هريغل ةئتفلا هذه سعأ لكي الو 1 هربارخ ىلا رخاوبلا ىلع هسفنس هجوت نأ

 ا هل لاق هنا نبرضاملا صعل نع يوربو.لوتقلا ةيلع ليلعاو رادبكملا هرجزف

 أ لعمامتاقلا نيع رادمكسلا نا مثىدالوأ دقن ىارعا لمرتت نأ دارا

 ا رفخيل حراوسو عفادمو ةأشملا نم ناكولب ةعمو ( هوك ىبأب ( ريهشلا ىنطل كب

 !ناسنالا شهدنب دقو. ليلا يتفض نم أملا دادمالا لوصو عنك و انآ 5 ريزج

 || يك د دق اذيكملا لمع نم ةريملا هكردتو ءاقرألا لامحالا هذه نم

 ] 1 ام ديو ةرزج سا ارش نيت ا

 |أ نيب ماقىدبمتملا 1 كاذو اذه نم ترغاو . كلا اذه نم ةدئانلا ف

 ْ 0 ا عنصينأ ةراعا ودلع هللا ىلص هللا لوس نا مه لاقو هعابنأ

 1 كلا رع هيشءانملا لع هنايفطو هت نيلفلا كيل ل عون وهو ( جبمعلا ( 1

 || اللف رافكلاكرتلا ةيصان لع ذخأبس هللا ناو ةيبرثلا ةفضلا ىلا لينلا اع زاتجي

 || كانهنمو ىبرغلا 'طاشلا نمااننمأم غلبت ىتحانيلا يذالا لاصيا نوعيطتسا
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 ابا ةرب زج ةعقاو
 مهيرومأم ةجيتن رادمكملا ىلع اوصقو موطرملا ىلا لسرلا داع الو

 نيدظنملاةاشملا نم نيكولب بدتناف هيلع ضبنتت ةبركسع ةوق لاسرا يلع ممص
 مهارأ) )ىساغا لومغاصلاة مار نم نيطلاض نيعو ىلبحلا زارطلا نم مقلع مهعم

 لكللاقو داقعلا كبي دوعسلا نأ مل ريسو ) ىزع يدنفا لعو لع ىدنفا

 تامر ربش لئاوأ يف نيترخاب للا راكف ةلجلا ذئاق تا مهنم دحاو

 سمشلا بورغ ليبق ابا ةريزج ىلا اولصوف ١910 ةنش

 مو هنع اوقرش سانلا رثكا ناف ىدبملا امأ ةموكلا هتلمفام اذه

 ؛ لسرلا ةدوع رب | يلعهبراق |نييلقت دلا نم مهلج لجر ةنامعنرا وع رع ةعم قبب

 ةوقلاب هعضخت نا دب ال ةموكسملا ناب اونبأ مهنال هلع

 اوذخأو ٠ را دلالا دونما ط هةر وألا انيسا مم ناترخابلا تلا ايو
 مهيلع 1 ردعتم ريسلا ناكو ىدهلا ةلحم ىلع فحزال دادعتسالاو ةبهالا ىف

 لمعلا ىف 'ناطباضلا ًادابف ًاتيص لصمتلا ناك ذاراظسالا نسةممتحما لاع والا يسن |

 سؤرلا تنأو سي رلا انآهل لوقو مالا اذههيلعركت رخالاودون 5

 ىبأ ىلا ماحتف سرا انا لبال لوقو مشلاب هليمز بواجيو اغيغ مدتحيف

 داذزاف املك لع: سئرا هنا همكح نتف رادبكانواسم كلي را

 ىدهملامبمها دف لبللا فص دمب اميلا لالا هذه ىلع اوثكمو ةدّقع لاكشالا
 وبأ مهنم صاخشا ةعضب ريغ مهنم تلش ملو مهب كتفق ةلئاقملا نم همم ن

 رايخاالا تيفار ومب رخذو مهحلسا ىدمهللا مغ و ناطباضلا لتقوكب دوعسلا

 0 بيجاعالا ن 3 اطسبلا دمتعاو | مف ريثك ولغي نادوتلا ءاحتا ف

ِ) 

 ا 10177754[<[< < <١<171<1<[
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 رضحم لسو هيلع هللا يلصص هناو اليم نيميرأ يدب نيب ريد رصنلا نأب |
 ءايلوالابىدبأ ىلاعت هللاذأو نودشارا ءافلخاهعمو يشيجماما ةعركلا هتاذب

 نإلا ينمؤمو اذه اننامز ىلا مالسلا هيلع مدا ندل نم نيملاصلاو ءادبشلاو |

 نح 1 ىديؤمو ىرصأت هللا ناو شدج يل 66 الو ل نود هاج

 ربك | مهتماعو ليسو هيلع هللا ىلصص هءاعصأك ىباعصأ ناو نيلمثلا نم ينراح

 ضملاب هروشنم مخو ( ىليجلا رداقلا كيع ( خيشلا نم دلخلا راد يف اماعم ا

 اخسل الواو هعم داهألاو هب قاحال موطرخلا ةرداغمو هيلا ةرحملا ىلع|:

 ربرضلا نيمالا خيشلا موسم موطرخلا ف سا | يلا ولا اده نم ةدردع

 بدتلا يذلا اشاب فؤر دم رادمكسإلا اهدلع علطاف نادوسلاب ءايلعل سهر

 فاكس نييلقتدلا نم ةعامج هبعصأو هينواعم دحأ (داقعلا كبدوعسلا بأ )

 هنونلببو ةنتفلا هنورذحو ةعاطلا يل هنوعدي هيلا السر مهذفنأو موطرملا
 ( رشافلا ) ةرخابلا لع !وبهذف هدنع روضملا ىلا هتوعدب رادمكسملا صاوأ

 ىدبملا ناكو رافكلا ىلع ريبكتلاب اهيف نم لك مهلباق ابا ةريزج يلا اولصو ايف

 اولذدف هب أل مهن ذامأ الوا موب امم نم عئتماف ضررا َّ تادرس ف دع

 هآندروا اع مهياجاف هاوعد نع هولاسف هسار ىلع ةلولسم فويسلاو هيلع

 روضملا لا كردي رادبكملا نا كي.دونتلا وأ هل لاقف هووشنم نم

 يلوأو لوسرا اوعيطأو هللا اوعيطأ يديساب هل لاّتف سهذأ ال لاّقف هدنع
 ىلو انا لاقو هباينأ رشكو رسدالا هذفن ىلع ناك فيس ىلع ضف مكتم مالا

 مهرضب سانلا مهو لسرلا نت ساف ناملاو سنالا رئاس يلع نآلا سمالا

 موطرخلاىلا نيعجار اولفقو منع فكلا يف مهياع ددش نا الول |



 و ا

 نونلس ا ردلخأو هندن صو ةعابنا سفن نم نا هب دكتا ىربناو هنع

 تاخد ىلا ب ارعالا لئابق نم ينادو _ هنال هنع مدروفهنةيقح ذكرلا رومأف
 دمع راديكملا ىلا ضئارملا كر ١1١ كتفاوأ مفر اردغاو هرعت

 نم رفاسف هدوشف ريدم ( كد بيطلا) ىلع هيف رظنلا لاحأ ىذلا اشاب فؤر

 نجسلا ينهجزو يدهمتملا كسماف( ! )ةريزج غلب ىتح ةرخآب لعهتفيظو رم
 لمحة يعارش ةنيفسو حملا نم بدرأ ةنأم ةوشر ريدملل اومدقو هعابتا ماقف

 هوركم لكب مهدعوتو رادمكملا اوئلبأ نيذلا ددهو هقلطاف ةوشرلا هذه

 هيلع رمغحلا نا قيقحتلا نوضغ يف رىدملل يدهملا لاقو.هتضراعمل اوداع اذا

 رسفخلا بحاص اوكرتا نيغلبمال ريدملا لع ةيديملا برش يذلا وه مالسلا

 دح اى اردم نيع هنااا كد يذلا وهارغ ردملاو هدول اس
 7 اها تلي قرا 0 رعرلا لد ءاوتسالا طخ يلاأ

 كدي

 يي: دهملا وعد وايظ
 هنرعأ نم ناك من ا١؟ يل ةئس لئاوا كل ١ ارم سائلا وعدب ناك هنا انا

 ار وشنمةعاطلاب هودهاع نيذلا عيمج ىلالعرأف هتعزع يوقام هدوشف ريدم عم

 ةلدججلاو ةلمسبلا دعل هتعلاط يف لاق هللا دبع دمحا دم هيف شق هن مخل همتخ

 نودشارلا ءافلخلا هعمو ةظّيلا ىفملسو هيلع هللا يلد ينلا ىنءاج»

 نسللاو ملسو هيلع هلل لص ىدي كسمأو مالسلا هيلع رضحلاو باطقالاو

 دقف كتدب١ ىف كش نمو رظتتملا يدا تأ يل لاقو هيت

 رو ءافطا ىف نوعاس مم ارفكا نماثلا دشأ مهو رافك كرتلا ناو ردك

 لسو هيلع هلاأ لص ندا نورفاكلا هركولو هرون : مترنأ الا هللا يبأو هللا



 كده

 || هنأ مب اهنمو يدبمتملا دما دمحع ىثياعتلا هللا دبع عاتجا ةصق هده (ماقتتا

 اذه ريغ ق هلاتمعإ ة 0 4 هرب لع ا عادخو ركمو ليحو ءاهدوذ

 ناكملا

 ارس يدهتملا ةوعد
 ارس ةيدهمال سانلا وعدي ذيخا نووالملا نم يدهمتملا ةدوع دعإو

 1 هردزج لوح نيلزانلا 3 لداق نم 0 قاخ ة 4ع اطلا لع هييابو

 | وه هنوعد ىلع نيتليقلا نيتاه لاقا بيس ناكو ةنانكو مقد اتليبق مه

 ْ دعإ ع نيحاص د د 00 ةفمل ' هبل يذلا( ولح نب لع) 0

 ْ 1 ف ناو ناكم 0 نفاس لك أبا أ ةرب رج هتاحم ىلع هفلختسل ناكو يدهمتملا

 ظ م ردا نارتلا ةنصلا ملعب هدبع

 أ ةليبق لك ىلع قلطي مسالا اذهو( ة راقبلا)ممللاَعب ةنانكو مهقد اتليبقو

 : برش مهتاداعو لمابلا ةوذو ةعاحشلاب لوذورعم مهللاجرو رهبلا نم امدشام

 || دالوأ الن وكي نا لبق ركبلا جوزتت ال ثيح نافدروك لئابق تاداع نم

 || لب لاملا ذخال ال ةراملا ىلع قرظلا عطقو لبسلا يف صيرتلاب تاروهشم

 ْ واهحورض يفت ىتح هربك اذم نم هوك لاجرلا نم مسما نمو قسملل

 تبهذف روم ةداعلا هذه هب ملا تاطنأ دقو هياع ا عش

 نكت ل نأك

 : رابخالاب هنافاو» لع نيسادوسلا ةياوكللا ينظوم نم ريثك هدهاعو

 نوهالقور 11 4 و انارعألا نم لجر فال ةنالث ءاهزهلوح ممتجاو



 ككل

 ىديستلا ى رشياعتلا هلل هللا, كبع عاتج رمد

 ءاضفا كحاب نان كادر نما رولسسلا هذه قدروا

 خيشلا ذاتسالا نع القث هب هعامجا نم افرط انه ركذن امئاو هيلا ةفالحلا

 موري ةراقبلا نم لجر ينءاج ١١و ةنس يندلاق مادلا رون فيرش دم

 ىتمدحل امزالم ثكمو اهداروأ هتنقلف ىد» ىلع ةينارسلا.ةقءرطلا كواس
 نيدصاقروف رادتاعطاقمبونج(ةكلكسلا )دال, نمددلاو عم ءاجهنا ينربخاو

 نم لدم ارغ ناكلك الناس ا جملا هس ةدأتل ةيزاجحلا راطقالا

 00 الو داليا كلت لمآ ةداع 2 0 00 او 9 هاللذ رقبلا

 نعم ا دبل كنا 0 . 1 0 8 د 0 يىلزع

 تاذ ىفو ىمهت الو لوقلا اذه نع هاهنا تنكف رفك دقف كلذ ىف بائرا

 ريس ال يتلا ةءلكسلا هذه عامس ىلا ءىث 0 يدهم تسل انا هل تاق موب

 ءاردزالاو ةيرخسلا ليبس لبعد تاقودهجحا دمت هند رط يذلا ناس ريغ 3

 هنع تلأس يلاتلا مويلا ىفو هن كيلعف ةءدهملا روبظ نوءقوتب نمم تنك اذا

 نواللا يف وهو يدببتما دحأ كمال 0 كا تدلع اغار مف
 يعدم ضراالا لع رخ هيلع هئيع 0 انمح 0 يشرملا خيسشلا بق 0

 لايف هنامعأ بيس خ نع تورضالا هلاف 1 فر ني فيو عا هنا

 نمو قى اود لع اهرب ل ةدش نم تمعصق ههحو ع ةيدهألا راو تراغل

 هنودهطضي ىدهمتملا براق نويلقت دلا ناكو انآ ة هزرارح للا هعم داعو هيحاص مث 0

 د 7 ميه "ان ةذالملا 4+ | ترظفا ع مد ربصلاو 0 كاش وهو هءوردزو
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 قيسوملاو ةدود_ دئاوملاو نيوعءدملا اودجوف ةعدبلا لحم ىلا وبهذو هعابنا.

. 

 ةمامس سبلب صخشل 'ىئجو فزت ( هكولدلا ) ةيادوسلا فوفدلاو حدصت

 ىد.بتملاكسماف مالثلاب ساخنلا لخ دو دقعلا ةغيص يرجاف ءاململاك اناسليطو

 نيلاضلا ةقسفلا كئاوأ نم هلباق نم لكو ساخنلا قنع برضب مو هفيس
 ىلا اوبهذو خياشملا نم ةعامج هعم ع.تجاف هلزنم ىلا هالمحو هابحاص هكسماف

 ءاردزالاو .ةناهالاب اولبوّتف تاركتملا هذه مآ املا نوكتد ةموكسملا لحم

 ين ءايشألا نمةن داملا هذه تءاذ ( ةيرح ايندلا ) ةيطبضلا رومام ممل لاقو
 نإ (نح رك هدا ةموكسملا لاجر نقكاو داسن لع ىدهلا اب كس

 ا )ةربزج يللا ا رلفقو هنم ودبن ةراشا لوال ةعاطلاب ةئدللا هوجوو

 اك وللا للا نأ قتحت ةموكمللا لاجر نم قيتحتلا ءارجاو ثحنلابو

 ةندللا نم را النك

 هحن رض يلع ةبق دييشتو يشرتلا غشلا ةافو
 هاوعد ىلع يدبملا اودعاس نيذلا نمىثرقلا خيشلا ناب لوقلا انل مدقت

 يف تاييغملا ىلع عالطالاو مفكلا يللا ةدنسملا تاداهشلا نم هب قطن اع

 ةريزج ىلأ هيدوع ىدلو دالبلا يف ةحايسلاب هيلع راشا يذلا وه هنأو هّقح

 رطل 1 د1 نمر ناداه لاقةيصو كررت هلا وخيشلا اذه يمئدافاو انآ

 ىدهملا مامالا وه ىدالوأ نتخيو ةبق يحب رض ىلع ديشن يذلا ناو ناح دق

 هعابنأ نم الر كايلث وح عججو احرف راط كلذ ىدبمتملا مس الف « رظننما

 ىثرقلا خيشلا لاجنأن خو رضخالا نبللا نم ةبقلا ديشو نب والا ىلا مهعم سهذو

 ام عدصي نأ لبق هاوعد قيدص> سانلا نم ريثكا لك دوبملا ذخأ 1 دعي

٠. 
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 ةفالخلاةزاجا هل ددجو ةقبرطلا كلس ىف هلخدأف في رش دمحم خيشلا دج بيطلا

 ةزيملا يوقلل ادقاف اماع نيعست وحن رمعلأ نم اغلاب اذه ىشرقلا خيسشلا ناكو

 دخااعاملاتا هل دبع هناو ىوعدلا رييدت يف ىدهملا عم دب وذ هنا نودكؤيو

 عالطالا رتل قبرا كلذ 0 1 و ةنسملاتادابشلا نم هنعدب ماكتب

 سانلا راكفأ عالطتسال نادوسلا ءاحنا ىف ةحايسلاب هيلع راشأو بيذلا ىلع

 قرم دجوو لعفق هتوعدب عدص اذا هترزاومو هترصنب مييلع دوهعلا ذخر

 حاجنلاب هلمأ ىوقام ةموكسملا ةهاركب ةءوامملا نافدروك ناكس بولق

 - هج م

 نافذ در را مالغلا داع

 ىثرقلا خيشلا دب دملا هذاتسأ ةماقا لحم نيواللا نم ىدبمتملا داع مأ

 قرزالا لينلا ةفْض ىلع ةديدع ىرَقل منا نيوالخلاو ابا ةريزح هتلحم ىلا

 قلطي يرعملا هنأه ناكسو رتل ةبح موطرا نم لحأ ص تس دعا لع

 بونج ىف نكست ةيبسمع ةليبق نم ولسانت برع مو(نيوالملا) مسا مهيلع
 ةليبقلا هذه تاداعو قالخأ نم ءىثث ركذ ىلع يتانسو ( ةئيبج ) ىعدت رانس

 ركذ ىلا دعنلو ربصبلا نب دم هتيعاد اهنمو ىدهمتملاراصنأر بك أ نم يهذا دعب |

 فداصف نافدروكميلةا ىلا صخش. هنافانا ةريزج ىلاهتدوعدمب ىدهمتملا

 ىلع جرمع مث هترصنو هترزاوم ىلع هودهاع نيذلا ىلاهالا نم اهظع احجي

 ةلقاندلا متاشما دحأ يلع افيبض لزنف نافدروكة مصاع ضيسالا
 هلزتم راوجي لزنمع تاقيسوملاو لوبطلا ءاضوض عمس موب تاذ ىفو

 انالف نا هل ليقف بابسالا نع لآسف بارثتسالاو ةشهدلا سانلا نم ئأرو
1 1 > 

 نم نينثا ىعد اريخاو قدصل ملف (هفرق) همسا مالغل جوزي نا ديرب ساخنلا || .

 نادوسلا » 626١١٠
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 ىدب هل 5 ةئبا هن جودا لام ىلع اهنم لضم يف كارما ةعانص ةلوازأ

 مول رملا نيد ىلا بهذو حاحلالا لعل خضر 9 الوأ عنتماف جاح تنب هيام

 ةدامك نيطلت# اوصقربل لاجرلاو ةومنلا عمتجا هلوخد ةليل يفو اه نرتقاو

 هنماباضغ اوذرصلاف هتمر> نأباو صقرلا نم مهمنمو مهب ماقف نيبناداوسلا

 هنارتقارلأ لعو فشقتلاو دهزلاو ىوقتلاو نالا ربظي هتالماعم لك ىف ناكو

 هتجوزي هيلع نانيعتسيو هيلع هءاضرح دار ناكف لمعلا نع ع عطقلا هم ةنبا

 و ايلا خا رم ىئب ثرتكي لف اهتدارا عوام ريبلو ا اميل رس تالا

 كي رتل تحصل ارش وه ومايالا نم موب يف هنءاج اريخاو اهرجه نمر 1

 نم جرخو لاملا ىف اهقلطو اظيغ طاشتساف ضرالا يف هتقلأو هنم هتكسمأف

 زلو كلل لطلا مث فيرعثلا نارقلا نايلغلا ميدلعتل ابتككم حتتفاو اهلزتم

 ةهج موطرخلا نه ل>ا رص رشع ةريسم يلع ضيبالا رحبلا يف( ابا )ةريزج

 موش ناكو هتنبا جوزتف يفرش دمج ىعدب هتليبق نم لجر امم ناكو بونجلا

 ناكو اضيأ ةيعارشلا بك"ارملا ةءانص يه ىتلا هتفرح نم هنايرورض لكب

 ةريزملا هذه نع دعبسال(عيبارملا) ىعدب ناك# الزان فب رش دم خيشلاهذاتسأ

 لاا ةسيدلا

 ناكهنا ببسن هذاتسأ نيبو هل 0 روف عقو ام و.ه ةئس لثاوا يفو

 وديضافاهاوعد ىلعهضرحبوه ناك اما يع : ودبملا يوعد ىلا ليملا هنم يرب

 ةفالخلا نم ىدبمتملا دمحا د نزع هنا هيف مهنلي هعابنأ لل اروشنم داتسالا

 ىلا الصوت ةيذاكلايواعدلا يلاهحومطو هب ويعهيف رك ذو هتقرط نع هدعنأو

 هلوح نم نوضفتب هودي ىم داكو دما دمت ىلع مالا ربكف ةسان رلاو كلم

 دمحا خيشلا ذيمالت نم ىثرقلا خيشلا دب نسم لجر يلا بهذ هنأ الول
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 يررك ةيرقل ةيذاحم ةبرش لينلا يقرش ىف باتدكب قاحو امهنمرفف بكارملا

 ةمملا كلت يف ازوبشم ناك( ىضانملا كاز ىد باتكلا اذه سلس
 نم هارذنحو تاتكلا نم ذاك رح ٠ كرداف رسل قب نارا ميلعت

 || هلاح تريغتف هاديمف هيف ناك ام ىلا داعو اهريذحت ثرتكب ملف هيلا ةدوملا

 دوملا هيلع اطرتشا نا دمب باتك-لا يللا هاداعأوهل اقرف ءاكبلاو نزلا مزالو

 معتو امها داعتاونس عضي دمبو فيرشلا نارقلا هظفح دعب اهتعانص ميلعتل
 لغشت : هناهن ريس اوبتكن يذلا لوس و. اهم لاغتشالا ىف دخلو فتك ارملا ةعانص

 تكف هلك لا :قاداو طمذةريغص أبك ىص منمص ىلإ ائمز ةعانصلا هذه

 قرافم ميرا افالخ | ا ًائمز ةعانصلا هذه. لغتشا هنا ةقيمْلا نكلو اهنبا

 قلو هقارنل اغ ةننماردتخلا تتامو ناك اودتم مضل ةهج ىلا هتوخا

 هعفلا ساناأ 0 ناك دو م خميدشلا يعدب طيمنش لهأ ن م لجر ة ةسردع

 لجرل ىرخأ ة ةسردع قأو ةسردملا كلت قراف مث 3 عا مولعلا ضعلو

 زاص هنا ءيجيس يذلا وهو < ريكشلا 2 ٠ دن ريب ساو نا
 عطقتافهقفلا لعل ةديدش ةهارك اذ ناكو هدب ةيريدملا طّقساو ربربب هل ةيعاد

 ثيدملاوريسفتلا سوردل
 في رش دم خيسشلا ىلا بهذو هنطو ىلا داع ةيرجه ٠70 ةنس ىفو

 تامللا دمج خيسشلا افلخ دحأ بيطلا دما خيشلا ديفح متادلا رون

 ثكمو ةيامسلا ةّمرطلا دهع هدد ىلع دخاف ةرونملا ةنيدملاب هعم ناكو ىندملا

 نم ال ةماعط خباطيو هدب هءاذغ ندطي نآك ةناةيزد ىلإ هتمدل امن

 | ةدابعلاو موصلل امزالم ناكو هذاتسا ىلا اذهب فازتيل؛لب ام موب نم ةلق

 ةدوملا ةليلع اأو ءاوذلا نا مث ةفالحلا ةزاجا ىلع هذاتسا نم لصح يتح
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 ىتح بذعتلا قرط يف نونمتبو شورق ةعضن ولو ىدؤي وأ ةداجةنامسجمب رض ظ

 الضف هليوارسىف طق لخدبو افاتك لجرلاق ثوب ثيح( طقلا )ةلأسم اوعدتبا
 ءانسحة صا لكىلع نوضبقيف سانلا ضارعأ ىلع ةملظلا كئاوأ لواطت نع

 ةنيغضلا نينادوسلاب واق تاالتما بابسالا هذملوةبرسغلا ءادانعاهملو جي
 ماتغاف رين ادع نم نمالخلا ا مهل ايبتب ةروثثرييدن ريغ مهل مهالو اونانو
 نمىخرلاو قيدصتلاب لبوقف ةبودبملا ىعداوةصرفلا هذه يدبمتملا دحأ ادمي

 كاوعد يف تقدص ءاوس كدهاعأ هل لاق خماشملا ضع نا ىتح ناسنا لك

 ابوح ةموكشلا ادع لع كمدان تيذك وأ

 ليلا هيجرت

 (ىضرعلا)ةنثدم بونج ةمقاولا(قانحلا)ةريزج ىفىدبمتلا دمحا دمحم دلو

 ةيقانلا يعدت ةليبق نم ( نييريرب ) نيبوالقثد نيوأ نم ةلقثد ميلقا ةدعاق

 ءىثش ةراجنلا هتعانصو لك نب هللا ديعىعدب هوبأ ناكو ةريزإلا هذه نكست

 نا وخأهل وهب رجه ٠١٠١ ةنس ىفهدل وم ناكو ىفا وسلاتال ا عنصي وةيعارشلانفسلا

 (هراج )همأ مساوةنما عدت ىنا تخأواعيباكن يراجن انك ادماحو ادمح نايعد»

 وهو هنوخاوهوبأ رجابف لينلا ضافخلا ببس مهدالب تيدجا ةنسلا هذه يفو

 نامردمأ لامث(ىررك )مدن ةبرق اونطوتساوروهش ةثالثهرمع غلب مل عيضر
 تحي اهلي هاكرتو هاوبأ تام ىتح لوما هيلع لحي مو اليم رشع ةسمخ وحن
 أمبعم هنايحطصي اناكهرمع نم ةعباسلا مل انو.اهانرك ذ نيذللا هءوخأ ةلافك

 مهيدبابو بيتاتكسلا ىلا نيبهاذ انالغ يار موب ىفف بكارللا ةعانص هامعيل

 ةعاتنص هل ان 2و ةاوخا هفنمف متم كر وكي قل قف نعرف حاولالا
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 || اصوصخو رجالا اذه نم عؤايتسا هد ىررال ان ناكو ةينلا ل فر
 || هول مالا اذ مهتهارك ةدشلو نيسبوروأ اوناك ءاقرالاريرحت نيمئاثلا نا

 ْ كتعءوس دقو نيملسملل نييحيسملا نم اكان أ هونظو كتصنلا ءوس لع

 امل نكي مل ءاقرالا ريرحت ةلأسم نأ هلوح نم مبغب ناك خلاشملا نم ادسحاو

 انميأ رفاك اذغو هلو نإ لاذ
 سلاجاملعريست تناك ىتلا تاماظنلا تاتخااشاب ب وأ ليعامسا كح ةدمىفو ْ

 لاجر نم ابانعا لك لعج ثيح امم تعالو ادد ةئس 6 ا يتلا

 تدبعو تاجو.نملاو غمصلا ةراجت ريغ نوفرعيال نيذلا الهلا نادوسلا

 ىونوناقلا لمج اهنم يكرتت يتلا تاياكلا نمة.اك نوهتفال لاجر ىلا ةسائرلا

 لظيف ةدملا لوط عم ايف لصف ال اياضقلاو نيمانونوك تاقوألا ١

 يف مصملا ىلع ددشلو ساحلا صرح ثيح ةوشرلاب نارظانتي تامسملا

 رخ آلا يلع ديدشتلا باقنيف لاملا مدقوو همصخ وذح وذحيف قاطنتسالا
 ناماصتيف قافنالا ًالمب ىتح اذكهو

 بارخ لك ةلع مهو دالبلا لهأ نم مهلغأ ناف نويرادالا ماكملا امأو
 ادب نووبال كلذلو لاومالاب فئاظولا نورتشي اوناك دف ملاظلا عيمج لص

 ماكل 5م مهفوف نم نا بر الو ة-فءاضم اناعضأ 5 ضايتعا نم

 ةلظهاب ةوشر اولوانت دق اوماداع نيملالا كفوا نم يوكشل نر
 ١ مهنم

 ازومم ةيارقلا ءادا نلاطلا ناد نإ. .!تانرع ثا



 ل

 ممو تاقوالا ريكا يف هتريسن نوكربتيو تاربملا هذه هل نوركذب نوينادوسلا

 هفلخو . هاع هللا ةمحر نادوسلا ةهج يف ةرغ تناك هنلالو مابا نا لع نوي

 ثيح دحا هيلا هقيس م ائش ماظملا نم بكت راف ١١88 ةنس ىناشاب زاتمم

 ماكلا اوبلاطي نأ نيلهالا ىلا نعوأو هنود نم ىلع همرحوهسفنل ملظلا لخأ

 عنتما نمو رع نادوسلا م كك مهم اهولوانت يبا قواش را نيروماملاو

 ضم لو ةداج ةنامسمخ نم رثك أ هيرضو ءالبلا هب مقوأ ماكملا كنزا

 دامفراتس يلا رفاس مث هه ءيثلاملا نم ددانع هتجا يت> ةليلق مايا قوس

 نجسفهلممت ءوسرهظ ىمالا رخا ينو لاير فلآ ةنامسمخ نم برن امب اهنم

 نطقلا ةعارز نيلهالا ميعل ريغ هتيلو ةدم ءيش يف نسل ١ لو ىفوت يح

 0 أشاب بورا 0 هتفيظو ف هفلخإ؟ة.. ة كيس ليادم قو

 فئش اذناك ةرادالا ىفهتكتح نءمغ رلابو نادوسلا ىلع ىئاصملا تلاونو ماظملا

 نمو احلامتحا رذعتملا نم حبصأ ىتح هدهعىف يئارضلا تدازف لاملا مجم ديدش
 نايصعلاو ةروثلا ىلا حونملا نياهالا سوفن يف نكمت ملاظملا هناه

 ةلازإ يف يمسفهركذ انلمدش دقو اشاب ب وب|ليعامسا اشاب نودسغ فاخو

 يماهتلاهرا رسأبتاك يلا ًاداقنمةيب رعلاةغللابهلهج ببسي ناك هنال ملغ مل ملاظلا

 نئافطل 12 ناكف نحارع اشاب بودأ ليغانسا قوش اال ناكوكب

 ريرحن نم نودرغ هب ءاجام ةلب نيطلا دازو حتابقلا نسيو اشاب نودرغل
 هده لمع نع اوز نيلهالا ناف م راجالا 6 ءاقرالا

 ١ اوناو ةبدصملا

 نيعم ءاقرالاب راجالا نا أهم: ةرثك تائسال 2 حالصا نم نيسا

 مييدبأ مهيضارأ ةحالف اودوع م نادوسلا ل 3 نا أاممو. .مُه ة ةزيك ة ورا

 ربرخن ا مهتاجافم تفاكف نويدبأب لك امدخ نمدخال مع انين
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 لالمتسالل عاط هلا ىر 1 هاورن رثقأ ىف حلشب لف اهءاضخا دصق

 نيفظوملا ضعب نالاشو اهب نفدو موطر لاب يفوت ثيح +٠ ةنس ىلا يقبو
 بئارضلا عضو نملواوهو لالتتاا ندع ا هاون ا اذ مسلا هلاوسد

 ضاخشأاالا لعمق و.تاراقعلا ىلع مق.نيمسقىلا جار ملا مقو نيلهالا يلع

 ماو .موط را لامث ةعقاولا دالبلاب ةصوصخم تناكف تاراّمعلا يئارض اما

 لعدوطاص ممال ةيادوسلا دالبلا رئاس ةصوصخم يبف صاخشالا بئارض

 ىرْخ كلب .نامع هلدب نيمتو ةلاحرلا لئابتلا لع ةءونس ةب رص شرفا كلذ

 ءاوللا ران همانا يفو قداص اشاب رفعج هنلخو لزع 1١4١ ةنس ىفو

 اولتقوةن.دملا اوبن ومهطابض اولتقو(السك )ةنيدع ةينادوسلا دونا نم عبا رلا

 ممرما لحفتساو اهب ةطيحلا نوصملا نم ةئيدملا عقاوم اولتحاو ضيبا لك

 مدا هعمو اشاب ربظم رفعج مو>رملا اشاب ليعامسا وبدا هل روفغملا ذشاف

 مهقأش لاصتتساو مهيلع ضبقلاو ةاصعلا ربق نرم انكمتف ىنادوسلا اشاب
 نيينادوسلا نم ةبكارلا ةحلسالا نم ةوق فيلأت منمب اروتسد وردحلا ردصاو

 ةعينم عقاوم اواتحي ال ناو ( ةيجيوطلا ) عفادملا قالطا نف ومان ال نو

 لا أشان ربظم رفعج داع راوثلا ةبقاعم دعبو. ماظع طا 0 مهم قرب ال ناو

 ىف يعسو ملاظملا ن م اريثك عفرف ةيرادمكملا بصنم هيلا دئساو موطر ا

 وسغالو تابرملا 0 ىرجاو ٠ ءاملعلا ةلزتم عفرو بعشلا نيد مولعلا رشن
 هيلعو موطرملا قراف ًاعرو ًايقت الاع ناكذا هووذ سانلا نم هفرعب لضنلاف

 لع هفاشا ةركل هن احا .( 2 هبار نال ةنح فلاللا ىلع وبري ند ر

 هتدئام ىلع ماعطلا لوانتل وعدب ناك هنأيمتالاهمرك نمو نيزوعللاو ءارقفلا || .
 لاري الو ءاشعو ءادغ لك ىف ءالغلا نم ىلع سد ةئام نم ريكا ةرخاما
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 ةنس يللا قبف اشاب دلاخ هفلخو اشاب ىلكينم لزع ١١١ ةنس لئاوأ يفو

 نوال انم دعب ثءن ةدملاهذه يفواشاب فيطللاديعهل افلخ ىلوتو لصف ثيح 56

 موط خلاب ةسردم سساف كب ةعافر موحرملا رصمزيزع لوالاا شاب سابع نانملا
 نأ تثلام نكلو انسح اهيف مياعتلا ناكو ذئتقو هيرصملا ساردملا طمت ىلع

 رم يلا كب هعافر ةدوع دعب ىرقيههلا تداع

 سلاحا را كب مس رةفلخو اشاب دلاخ لصف 1٠5 ةئس لبتسم يفو

 ملو كاذ ذا ةبرصملا سلاجلا ةقيرط ىلعسانلا نيب مكحان ةينادوسلا دالبلا يف

 هتبالول ةيلاتلا ةنسلا نم لوالا عبر ىف ةينملا هتك ردأ دف هتنالو ةدم لطت

 ىلع هرك ا ىذا اشاب ميلس هل ًافاخ نيمتو اهيف نفدو موطرحلاب ٠7 ةنس ىأ

 لوالا اشاب سابع هل روفغملا لبق نم بصنملا اذه لوبق

 لدب ناد 0000003 ىرب اها ىلع نيع ٠58 ةنس طسا 00

 ةفيظولا هذه نم ىناعيل ماحرتسالاو ةعارضلا نم رثكي ناك يذلا اشأب ميلس

 ديعس دم نانا نك اس صخش +١١7 ةنسىف رادمكحلا اذه ةءالويفو

 اهادمتو ةنسلاه ذه نمىلوالا ىداجج ربش يف اهاصوف مول رجلا ىلا صم يلو اشاب
 فارضلا نم | 3ك في نا دمن ةرهاقلا ىلا امجاو لمقو راس ءاروام ىلا

 ةينادوسلا دالبلاىلادب دح هك دمل ديدش ليم اذ هللا همحر ناكو ضيبلا يغلأو

 يعسو نادو.لا ىلع اك اح همالس كلب نسح نيم 1774 ةنس يفو

 مأب هيرادمكحملا تينلأو ( نادوسلا ىرحو ىلبق مومح ريدم ) مسأب
 ةنسىفو اشأب ليعامسا هلزوفنملا ةيلوت دعب الا دعت ملو اشاب ديعس د موحرملا

 ليزع ىع طارت مك :ثبل مف كب دم ةفلخو كل نسح لزع باب

 لابجلا لئابق نم ريك لزانو افيثك اركسع دنجف يدمج اشاب ىموم هفلخو
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 ءانشا اهنم قتسل ةيشطعءملا تاقرطلا يف رابآلا رفحو ةللاسلا اهم لاؤتسا

 ءازجو فل هجر( كلب وحوم) ىلا ةءوسنمو ةيقاب راثآلا هذه لازت الو ليبسلا
 : مالا

 ةماقتساو عروو نيداذ ناكو ةبرجه ١١4١ ةنس اشأب ديشروخ هفلخو
 لاح دقفت | ري لل لل 6 ناكو ءايلملا ىلا نسا ودعاسملا دش

 عنصت ةمأ ىلع رثمف لالا رخآ هتداع ىلع جرخ موب ثاذ ىفو ةيعرلاو د ودملا

 اذه نعاهاسو اهلع لخدف (فرقلا )نوينادوسلا هيمسن ةرذلا ريم نم ًاقاقر

 تلاز اقءةلتساو هلك اف نيالا عم هل هته هه ايش اهنم بلطف هنريشاف عولإ
 فا رص الاب و عنتمافاه دنعأم دفنتسلداك هنا يار ىت> لكايوهو م ٍِض ورع

 هحمستسيلدغلا نمهأاعدتساف ناضمر رش ىف كلذ زاكواهال وم نع الا -نا دعب

 نكي مل ىتلا ةقايضلا هه نم حرفلاو رورسلا ددزم هل ربظاف هماعط نم

 يلا يا ةنس ةرشع ىتأا ةدم نادوسلا ىلع امكاح اشاب ديشروخ ىو امعقوتب

 ىقرشاا نادوسلا حتتفافنادووبا اشاب دمحأ موحرما هفلخ ثيح 0٠٠م ةنس|
 ناكواممصحو (السك) ةنيدم سسأو (ةبرابلا) لئابق نمةيصوصللا ىئاصع دراطو

 ىفو(روصنملا )م-اهيلعنوتلطي نادوسلا لهأو نيدسفملا لع ةدشلاب ارورشم

 نادوسلا يف تايريدم عبس تئشنأو لقالقلاو نتفلا رباد مطقنا همايأ
 ىلكينملااشايدمحا هةلخ ونادووااشاب دمحأ ل نعد رجه ١١ه! ةنسرخا وأف و

 َْ ١ ةفوكسا اكلم قوك نابخأ نس ىتتعا هنا الا ههلس ةريس ىلع راسف

 نمريثك ذافنا لواحو هوةلخ نمم تامها اهلكلو ت>جنف ركسلا بصق اهم

 مدعب تابوقدلاعأ نأف سالا نمنكلةلينلا ةعارزاهنمو ةيعارزلا تاعورشملا

 هفلخ نمم ثارتكالا

 نادوسلا «9 و2 ا
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 نكمتو ربتلا نم ةرطنمم ريطانقب داعورانس ءاروام ىلا اهادعتو موطرخلا ىلا

 نمناكسلا ةدغمأ اخام لدو نادوسلا عور ىلا نمالا ةداعا نم هتمكح

 ها ةنيكسلا يلادالخالاو نمالاب عرلا

 نادوسلا ةالو
 موحرما يللا نادوسلا ةيراديكح تدا'سا ةيرحه ١؟م ةنس لئاوا ىف

 ظ لع مماعاو مهيمأت ىف دهتجاو نيلهالا رطاوخ نيكستل لمعف كب نامع

 يف ايشاف ناك ىذلا طحقلا باخم نم صالخلا ممل ىنستيل مهيضارأ ةئارح

 ةمصأع اهلعجو موطرخلا ةن.دم ريمعت يف عرشو كئمأع تادوسلا

 (يبدم دلو)ةلدم ىف حتنفلا دعم ةموكللا قرع ناكو: ىرصلا نادوتنلا

 يهو قرزالا ليلا ةتض ىلع مايأ ةميرأ ةريسم موطرحلا نع دعبت يتلا

 ةنيدملا كلت لازن الو اهب راطمالا لوزن ةرثك نع مغرب ديج ءاوه تاذ

 نيبرصما نم ريثكل ًانطوم
 نا دب الوةيرادمكملا يف كي نامع( كب و-وم )فلخ ١١و ةنس ىفو

 بايالاو باهذلاةدمنأ ملا عمةنس نمرثكا لطت1 نام'عةدم نا "يراقلا ظحالب
 ةماقالا ةدم نوكتف لقالا ىلع ةنس فصن قرغتست موطرخلاو رصم نيد

 ماودلا ىلع اوناكةالولا كئلوأنا هل لوف قابلا فصنلا وهلامعالا ةريشابمو

 مهنم را ريثك ناك اشاب ىلع دم نانأا نكاسو ناد وسلاب لال الل نيحعاط

 هاياوب نكت نم مهم ليلقو هاياون يف بانرانم لك لزعب رداس ناك كلذاو

 تاقالشقلا اهبف داشف موطرخلا ةرامت مامتا ىلاهتمه كب و>ومهجودقو ةبن ص

 لسيف اذ | فلا سرغو ةموكتلا رود ءانإ نسسساو دونملا ةئاقال
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 ف اهاعر ريسلاب اهالطن اهف بد دق دانفلا نو راحتلا نم لجر اهذعا

 2 كملا دخاو رادرتفدلا لوصو برش رابخالا تءاح نيعويسأ دعلو هلل

 وبربام 1 كمل 5 ريشنع نم لَعَف ىذلا رادرتفدلاهحو نم لا رغلل ةيهالا ْق ظ

 ددملا اذ_ه ع ديزيام ءاسنلاو نادصلا نم اشو لجحر اعلا نبرشع لع

 ىو (سوماللا شوح) ةهج ةدوجوم مهر ارذلاز , الو ةرهاقلا ىلا مهلسراو

 ًاملخ رتل اتوو نعمل رادرتفدلا رئا داو: ةعدقلا تاعاويدلا ن م نيك

 ام يتح أف ىاو ةدكرملا دالب ىلا ل كمل ءاحتلاب رع ال يممتناو اريثت ْ

 اللذا

 رم لتقف ( هينآفشلا ) مماب فرعي كللا دض بزح نم ةروث تبهو
 ىف ةماقالاب مل تنداو مهتما ةموكملا هدال واةيق نا و رع كلا نبا

 كلا نبا لتقلهيتافشلا بزح ىدصت نا لاق و(هربتأ) ربت دنع ينوصلا ةهجاأ
 ةستمدن ناك ةموكللاة هالي ىف ىكسلاو فيلل ةقرافل هدالوا رارط ا

 دالب ىلع ةراغلا نولاوب اوناك مبمال مدسافم نم اودانريل نادوسلا ماكح نم

 تنطقشا مه وعو داسفلا ضرالا ف لوثعلو نوبلسو لوببيو ةيوكللا

 لقالقلا تءطقتاو ةنيكسلا تداعو نمالا ىنتساو دسافلا هذه

 ممم مص مص

1 

 | : يلا اشأب يلع دمحم صوخت
 ل 00 اهانأ لا .مياذلار ١, ىلع ]

 دالبلا ةرداغمو ةرجملا ىللعمهنم ريثك لوعو نيبادوسلا بولق نم عزفلاو
 نادوسلا ىلا اشاب ىلع دمح#ل روفنملا صخشف نيد رصملاةطاس ت/ تعقو ىتلا

 لصوف لينلا قيرط ىلع رفاسف هقر رذعتو قرخلا عاسنا لبق ةلالا كرادتيل ا
 سو
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 دب اوعو قالسخا ىلع ملطملا نال داقتنا نم واخت ال ةءاورلا هذه نا ىلع

 ىراوخلا مدس نم نوشاب 0 عيضولا يللا 3 نم مم ىرب نادولا نايعا

 كلدبو اشاب لمع ريمالاك ماس ل نع الضفاعيضو ولو فيض ىال

 كاتعو. اعساش ا ةّميفْلا نع اهدعنو ةءاورلا هذه داسف دكؤا نا قتكع

 ىه نكت مل نا ةقيفملا نم ابرق دقتعا يننال انه اهدروا ىرخا ءاور

 ندا راسو 4 الانا رهف التخإلا انهىلاص نا لع اهنيع ةعيفحلا

 لك ناسر الو دج مهنم تاغ ملو ةديكأا كلت ةيحضاوبهذ را اوناك

 نولوقبالمبنا اضيأبير الوهيلتاق ىلا اهدانسا مجرب ببسلا اذ_هنعةباور

 ىف ريمالا لتش هوبكترا اراع مهنع وحع ؟ابسا نوهلتختو مملعف رربي ام آلا

 نييصوصملا همادخة سكارخلا نم اكولمم نب شع وك ريغ هعم سبل ومهفأيض

 كلا ناد قلل نم ةبرتلا انآ ىلا ترشأ ىلا ةباورلا امأ
 كلا 0000 نأ كانو ةئاط ًالاوما اشاب لسع انا ريمألا لع شرخ( رع
 ريالا تحف 2 2 لا ةدوفو نك ذانل مدق ىذلا ( دنع نرش

 نيبو هنيب ةنحا يه هرارف ىلا تذأ ىلا بتابساللا ناانرث د دقو اه

 قو.هيبلاط هجو نمرفف هبلط ىف لسرا ىذلا كلملا ىلا هه ىعس هناورم كللا

 ريمالا لايتغا يلع ممصف هربثاو هيلع ريمالا بضنف هلتق نم هنكميناوةياور

 ريالا ٠ يكس تسلب نا ىدخم ناك هنال هلاجرأ قآتانا لبق هن ودفلاو
 ريمألا د١ 1: ىلا ةفرتلا لوح وبلا نم اريك اردق عبجف كلذ ل
 ةادغىفو ناخدلاب قانتخالا نم ريمالا تاف رانلا مرضأ ليللا فصتنم ىفو

 دحأو امسالم نم تدرجو رانلا نم ا سلو هتثجا تح خا دايلا ٠

 راهلا رخا يفو ضرالا ىلع سحسلاو قمبلاو برضلاب اهنونيهم ةوسنلا
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 نافد ها 4

 رادرتفدلاه بص ليغابملا ريمالا ذشا اب ل نيمرعلا الس ادعو
 يعدي روفراد ناطلس لبق نم دئاق اهفناكو روف رادو نافدرك حتفل شيب

 روفراد لهأ نم لت اممفلأ نيعبس نيبرصللا لاتقل عم ( ماسممودقملا)
 مفادملاةمقرف نمنواجو ممو اومزبلاف ةيماحنارينب هعمنمو رادرتفدلا ماَلتف

 نييرصملا عم مراح قعاوصلاو كرا لاسرأ للا ل نونظي مرثكاو ْ

 ىلوتساو ( هتفيخ نم ةكئالملاو هدمحت دعرلا حيبسيو )ةبآلا نورركي اوذخأو || ٠

 أن هأجاقق روفراد لع تحزلل ةبهالا يف'ذخأو نافدروك لعرادرتفدلا| ١

 لحم يدنش دصقو فحزلا ةعباتم نءلدعف (يدنش)ىف ليعا,ساريمالا لتفم ا

 ةءرجه ١؟مب ةئس طساوأ ىف كلذ ناكو ةمقاولا ||

 اشاب ليعامسار يمالا لتقم
 ةيرصملا ةيوندخلا كالمال ابمض نالعاو رانس ةئيدم حتف مامتا دعل 1

 .لزافىبرثلا نادوسلا حتف مامتا ةقفتل لأملا عمجيل يدنش ىلا ريمالا, داعا| '

 (رم كلملا) يدنش ميرا ايس ١

 ناف اهررش ”يلع بجاولا نم يرانا ءيرامت ط سا

 ليعامسا ريمالا رم : كلل لتةهلجأ ن م يذلا ببسلا حاضيايف تنبابت لاوقالا

 اهنع هلأسف ميعزلا اذه تخأ ىه ةأرما ير ريمالا نا ميش يزرتاا
 لمحي مف اهلثم ةثام كنم بلطأ احزام هل لاقف يراوج يدحا ابنا لاقف
 كنتمل لواطتلا دوب امنا ريمالا نا نظ لب حازملا ىلع لوقلا اذه مبعزلا

 ماقلا دا اهارت ىتلا هتديكم لعفو رشلا هل ريضاف هش



 س«دنو

 ةبهالا يف اشاب لعدم ذخاف رصمولا أو مم رغف هيلع 00 عوذو دنع

 رخاوأ ىف ةرهاثلا ثردانف لسغايسا ريما ٠١" داق لمحو ةلعا ريسو

 نمهلقد مياقا تزاتجاف ةرجحلا نم نيتبامو فلالا دعب نيثالثو سمخ ماع

 تبراحو ةيقباشلا ةليبق تبلأت مياقالا اذهبونج ينو ةمواّمم نودب لامثلا

 ميلقا ناكس هلباّمف بونملا ىلا شيملا راسو ةروبقم تعجرف ىرصملا شبملا

 ورا رظنم ريمالا س افموطرآاةريزجىلا رهللا زاتجاو عوضخلاب (ربربز)
 ادصاق فحز من لا 5 مب هدلاو ىلا بتكو نيلينلا نيب اهبعقومو

 هرذحمو مياستلا ىلاهوعدي سيردا نب نالدع كلملا ىلابتك اهنم اند امو( رانس)
 لولا, ةسورحرانس ةنبدمزا»هيفهللوش اباتك كلملاهيلا تكف ةبقاعلا ءوس

 .ةيقاشلا ىلع كراصتنابرتغتالف.ةيشعو ةركب لاتقلا نوبح نابش ابيفو.ةيمورلا

 ليعامسا ريمالا يلاباتكسلا لصو امو« .ةيعرلا مهو كولملا نحن اننا نبت ىل
 الو«ةرمس ىبا»ةباغ طسو ىفزاشبملا قتلاف هيلع هلجرو هلي فحز يت>

 ةيردلا ل |نلا ىلساف فويسلاو باركا د نكادونسلا ىدل حالتس
 الكا 10 ل1 هلم نع 'لبعابما ريمألا او اوم زمئاق ةيماح ارأن

 فتقوف هيلع لخدفهناو:إ ىف ًاسلاج هافلاف كاملا راد ريمالا دصّمف رانس ةئددم
 ىلعهسلجأو عوضحلاو ةعاطلا ىلع ةمالءهفيسهماسأو هفاصوهبدب نيب اعضاخ

 | نم هلو> نم ىلا تفتلي ناكو سانلا نم دحاو؟ ضرالا ىلع ساجو هشارف
 ريمألا هيلا ماق ةهينه دمبو «هئاضقل دارالف هللا دا رأ اذكهد» مل لوو هعابلا

 ريغ ايش هبلس ملو هتمرح هل ظفحو هبرق هسلجاو هنم هانداو ليعامسا

 محلا اولون' نيذلا لك تببلا اذه ماركا ىف ريمالا وذح اذحو ىهنلاو ىمالا
 .نادوسلا ىلع



*»8 
 بصنم ىذ خيش نم تملع دّقف نيتريبك نيتطرو نم صاخم لب نادوسلا

 عنانم لالتحاب هتضراعمل ىعست تناك ةيبور ما ةلود نأاشا لع دك دان
 نيب وروالا نيسدهلا نم اريثك راشتساو ماها رب كا رخل اذهل مههاف لينلا

 لينلا عيانم عوقو نأىلععاججالاب اورقاف رطلا اذهشىلا مسدالب نم مهب 1 نذلا
 اهدب ىف رم ةأي> ريصا ثيح هتبغم ديالا ةلودلا هذنه نار تح

 ناكو نييماظنلار يغ زالا نم هدونج تناكو نادوسلا يللا ةلمح ذافنا ىلع ممصف

 ةيماظن دونج ءاشنا نم هاخوتب ناك ايف هل مدايقنا مدع نم الاوهأ ىماق

 نم ميرتسيل نادوسلا ل_هاجم ىلا مذافنا ىلع لوعف يبوروالا زارطلا ىلع

 لوألا تراك نافذا رفظلا وأ تولا ا: 0 يدحا كانهو مهتسك اعف

 .الؤه نع ًاضوع نوووألا لكشلا ىف دن نا 0 مدعي ال
 كفوأ ”لاظو.هدالب ةايح دديد ىلا انا نما دق نوكن يناثلا ناك ناو

 دنجي زيزءلا دب تقلطلاو مهدي ةحوتدملا دالمالا7 تاريخ نوح نوتاقلا

 لوذعالو ضراسم الما و بئاتكلا تر
 نادوسلا ستيلا شاب ىلع دنهل روفغملاةعزءاهجوناذللانابيسلا امهناذه

 ميعز هيلع دفوف نيتطرولا نم صاختلا و نيتنابللا ءاضق هل ريدا تأ

 (ةديقعلا)ا,مسا هتيرقو (ديفعنب ريشل)همسأ رب ر.مياقاب نييلعللا يرق نم هرق

 هليقتساف اليمنب رشع وحن (يدنش)ةب رق ىلاوث لينلا نم ةيرغلا هفصضلا ىف

 صقو نادوسلا حتفلةل+ ذافنا اشاب ىلع دمخ لع ميعزلا اذهضرعو ما رتل

 لسراف كلللا دنع هب يثو(رغ كللا)ىعدد امعز نأ وهوهمودق ببس هياع
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 هقئع بارءذإ مثسعأو هلاحر نم ةمذرُ هةلخ لسراف ردتعاف همدقتسا هيلا



 يهده

 ماب ةلودلا هذه يمسن و(كالجن املا نب بيجعلا) كلملاةلودلا هذه كولم 1

 جمجلا ةلود تماقو نائرق اهاع ىعم 0 كعل ةلودلا هده تلاد مأ

 مماود 3 ميدبأ نم كلملا اوعزتو مهلاوم ىلع اوراث(نوفلا)كيلامم محو

 ةاعلس ةليق سكر و اةنرق خيش لك اودنمو ةالولا| ولطبأممنأالا اهنماس ةبيش

 هضرشام لك كامل يدؤي نأ طرشن ءاشد امب هتليبق وأ هتيرق يف مكح ةقلطم
 الام مراغملاو ملاظملا نم ماشملا كئاوأ فرتمات ماع لك ىف جارملا نم هيلع

 ىلع ضبق نييلعملا ىرق خئاشم نم ايش 0 ملاظملا هذه عاونا نمو . ىعحي

 هند نيد اوفقوأ الف كالملا دنع هب اوعس مما همهم هاياعر نم الجر نب رشع

 ترض ةجاحدلا ةضيبك ةضي دلبوةارملا ضخمتت 6 مكنم ضخ مل نم مط لاق

 اضماودلب / واوضخم نأ دحن مهفانعا برض ةبينه دعلو هدنع

 حا و اهدا ربا نود ماقملا قيض ةريثك ةيشحولا لاعفالا هذه لاثمأ 7

 يل هفيس ملسإ هناو هركذ يتأيس يذلا( سيردا نب نالدء) ةلودلا هذه كولم

 نالدع كا.ال ةتكندروت ماتخلا لبقو. اشاب ىلع دم ن أشاي ليعامسا نيمآلا

 مان ) اهمسا ةفيصوهل تناكوناض هر راه ىف ثا نم ديناك هنا ىو سردا نا

 نيدشلا كا اهلآكو اهاعد هلو نانللو هسلحم ف صاح اذا ) هنيز

 0-0 اهنمسأكلا لوانتيف برذلإ كتيعر س.شو كس.ش تب رغ هبيجتف

 هلل ماودلاو كلم سءش تبرغو هيلع لافلإ اذه قدم در

 سلق نم 7 كلا رابنلا ىح اشاب لع درع نانملا نكاس ىف



 #4 ه0/

 هداوق راسو كاملا ناف جرح الو اهنع ثدخ ةلودلا هذه ملاظم امأو

 نيملا كمي ةءوطو 3 ام اوعتكو ءانسح تن لك اوذخأتا مه هتارق ىوذو

 نع هنود نموفلالا نرءكللا تب ىف تايظحلا ددع لب نإ نكم الو

 نيتناملاو
 ىلا ىجيو ةيبهذلا امنداعم ةرثكب ةينغ رائس ءارو ةعقاولا دالبلا تناكو

 نمم يتلا يللا اهنم نوءنصيف ةرطنقملا ريطانقلا اهجارخ نم كولملا كئلوا

 نومسرو نييرصملا ءامدق نم وه وكن )سار ةئيه ىلع لكش اهب

 المت نسبلب ال ءاسنلا نم ةيلاعلا ةّقبطلا لهأ ناكو « هجاجد » لكشلا اذه

 ربتلا نم ةرسسأ ىلعالا نغالو سهذلا نم الا

 يجي لاو امم ةءطاقم لكلو تاعطاقم يلا ةمسقنم دالسبلا تناكو

 لك نداص كاملا : كتيرا نيدسلا كشاف دج دقو.مولعم دح ريما جارملا

 بهذلا نم ابلثم ةرذلا ةقوا نمت اهف غل ةعام ىف تمقوف دالبلا تالوصحم

 ناكسسلا عابرا ةثالث ىلع وبربام سانلا نم كله يت لولا لاح امو
 ةوسلق هسار ىلعو دحأ مهيلع لخد ال نا كولملا ءالؤه دئاوع نمو ْ

 قوذامىلا هسنالم ارساح مادقالا يناح سارلا فوشكم لخدي لبةمامتوأ || .

 ىتح اهددريو كولملا كلم ىا « لجن ام » لوو هكر ىلع وثجو هترسأ| |

 ةبجاو ةيحتلا هذهو هيتبكر ىلع ًايئاج ضرالا ىلع سلجيف سولجلاب كلملا هرمأ
 ىئاوأ ركذ نفسر دا دارفا رتاسو كيلا دحأ لك لعأ|

 خبر فالاكهوجولا تاف وشك نورك لا رالا تان دئارم 3 نا

 0 ر ىلع ةدملاو لك لم نيتادسس رك نيم يراوطا ول تا

 نمو اهمنالوم ىلعو اهيلع يذلاك ةنيرلا بو رض نم هيف صوملا نم اًبط

 ناديوسلا 642



 4 ه١ ظ

 لكنم ددرجتلا ىمالا اذه نم ىيصن ناكف اهضعب ىف لبدعتلاو طابضلا ىلع ظ

 يف لاودال ميا تاشأاو سعاتملا 0 ىلا ىتشابنو يباقلاو ىتو

 هب الأ ةوذ 0

 هس مس

 ميدقلا نادوسلا نع رات
 رداصم نع 92 ميدقلا انادوسلا خرا ن 2 أفرط بايلا ده ف هوا

 تناك كل دالبلا ه4 خسران دجوب ال ذا باتكلا اذه لثم ىف اهدارا ردعت |

 ىو(ةنونلا) مسا مسيلع قلط قاطي جونز نومدقالا اماكسف ةوادبلا نم هيلع ؤ

 تماقوةبونلاب ممباسنأت تطلتخاو ضم دسم لا كد يلع ولا نورقلا |

 لآ 0 ل رادوسلا لكاياطاسل تسع ةنب رع ةلود 0
 عرس 0072 لإ ةين (نوقاا) ةلودب ةلوذلا هذ ىدتو روقراذو

 قرزالا رهنلا ةلهج لحا رص رشع ةريسم موطرخلا نع دعبت يتلا رانس ةنيدمب

 رشا نادوسلا اونطوتانيذلابرءلانا نادوسلا نم خيش انل ىورو

 ريغ مالسالا نم 06 ًالاوحصاو لوألا مهليج ضارقنا دعل ١ مهب ليش 5

 ى-وءاسملا لبق رخآب تجوزت حابصلايف تقلط اذا ةأرملا تناكف نيتدابشلا ظ
 هدشنافنوفلا كولم دحا ىلع لخد ةيماعلا ةغللاب دناصقلا مظن ارا ناانلا

 اذه كلما ركناف ملسو هيلعهللا لص (هط)رك ذ اه 00 اهفهحدم ةديصق

 لاؤا هيلع داعاف عاشلا تكسف اذههط ةباحصلانمأ امهفتسم هلأسو مسالا
 راك الافر 3 ينال ةباحصلا راغص ن - هنأ لاق هلع فرعت ال فش الئاقإ

 هاد! هذه لاما نم كلذ لع ىقو ركب ىبأو ريو ليك

 ا



 © هم

 ةيردتكسالا قرا كيدواد نامل نأ ف هو 4 ميما احلل تلدو ظ

 يو هللا لس را ربتحلا انه هلا ل ىارع تاو حسم كنك نر |

 هل الوقانل لاقو ةعاس ! سمشلا بورغ لف يجي وطلا كب ميس : ماقعأقلا آ 1

 زوج ىد ةيزيسلكتا تدسلو نا ال أمذو هن د رسوم ةندملا هد نا

 هناولب رضحيل هاوعدا لاقو انتاماكحتساب مهاعردم لمف نماماقتنا اهقارحا انل

 تابملطلا الع ةيشنلا ةحاسوف امنقاو : دعو هيلا انلهذ الذ ١ قرف با لا

 املو لزاتملا فام بين هركانعا ساو ا ةنيدلل لع هقذشاو كو تا |

 لسفأ الو صاوالا هذه عامم ضفرأ ينا د انل هءاوج ناك والا هانتلبأ |

 00 0 0 الا ى ىدب 2 8 همالك 0 راف امديغ

 06 1 هش اذ! ف ا ل نا هةححصش

 يلاوقأس اجلا دع نا دعلو همول نم رثذاو هقئعف قرش باب ىف ىبأرعل قطو

 3 هتلقام دياف كب ميس ماع الا ءىش ركناف هه>و ف هن دعاف هب قىهجاو

 كب ميسل نمو 0 أوعومس ممم لاق هناول طابض نم نيرا طا فيقتسا

 لك د هيلع أاوده_كثف .ءىخ هاك الان ضنا صا 5 هغالبا

 ا 7 1 : 1 0 ع

 مح اريخاو هلال هيلع اودهشف ممريغب دهشتسا يتح ءالؤمب فتكب مو انلاوقا

 ب تت 2 جول :

 بتايا دير ١
 دعلو سلخملا يل صا ةرهاللةيردنكسالا نم تصخش كلذ رئا ىلعو

 ةرداصلا ماكحالا صضعل لع قبدصتلا لاع ا ردص أف امنفأ امو نبرشع



 هو

 لأسو موب لك نجسلا ىلع رع رام ماطابشم نم ادحاو اويدتناو عئاظنلا

 اذاو ىوكشلا بابسا ملطف هيب لوو مح ار نع ادرف ادرذ نينوحسلا

 ([طااتع ةقاعءارشلا ط١ ٠١ ركش نوجدنم ةئلأ

 نييرهزالا ءالعلا نم ليلقب سيل ددغ ىلع ضبق كلذ نوضغ ىفو
 عم ىسبح ناكو مهنم دحاو عم انم دحاو لك نجسو نييمارعلا ةالاوم ةمهن

 دجأ يننا تيسح تنكو الضاف ناكو يننلا دبع دمحا .خمشلاا يحس مهم دحاو

 هنكل ةيلستلا نمع 00 واس ينشف والا ل دع رع يري اسنا هتف

 هبتط داكيال اان زاهلاو لبللا تاقوأ رثكا ىفَش ناك هنال كلذ نكي ل

 للقب نأهنم تبلطو اموب هيلع تبتمف مامطلا لوانت وأ ةالصلاةضيرفءادالالا

 ةداعلا هده نم تبجعتفم ونلا هقراش الف اردكتم مادام هناي ردتعاف همون نم

 ةلاللا هذهىف هلثم نوك أ نأ تينمتو اهللع هللا هرطف يلا

 ينئلادبع دمحا خيشلا يحاص ناكو قاطنتسالا قاسن موب لك يف انكأو

 نير د مالا ةعرس هتحش تناك اعاذد هع نع قاع

 دمنو.هسانبا كادر عمسأو هتيؤرب نأ 8 ناك ولو هلدد اًميفر ينمنأ

 ىتلئسأ سلجم ءافيتسا دعب ةنامغلاب ينع جرفأ عيباسأةعضبب كلذ

 ” ركسالا ارخا هلا
 هتداح نع قاطستتس القي ردنكسالا يلا تدخل نجتسلا نم يحورخ دمنو

 قيقحتلاه لكش يذلا سلجملا يلا تهجوتواهبلا تبهذف ام.تثدح ىتلا قيرملا

 كيدوادنايلس ماَقماَفلا دا ثيحاشاب فور دم ةسائر تحن ةلأسملا هذه
 كلذ ىف هب دكت رهظاف ةيردنكسالا قارحابهصأي هيلا يباسرأ ( ىبارمع ) نأ



 هب ها

 انناف القل كالذ ىلعدزو اهم ريثكلاانرطع يذلا فّسلا انؤالغو تارشملا!هنمووثت
 |( لخدف سمشلا ملطم يتحاهدجي الف ءام ةعرج ىلطنو ثيغتس ةليللا كلت انيضق

 || اننا 5 ةسرملا ةئللا نم ةدحاو,ة نوزر مزال نيلاطيا اوناكور ءارتملا نيل

 أ اذهيننيتليل يضم دميوءامالاو ةراشالاب انني. ةملكسلاو مهتنلنم ابلثم فرعنال |
 ١١ امل وانتف سالم ض ءدوانتيطغاوانشرف نيلماح انمادخ مودق ربخ انءاح باذعلا

 || هسالمو هشرف زيعانمردحاو لك كك زم رينب انيدنا نيب اهوتلاوءا ردا

 ] هن وعفدب هديس مساب# ربخو ماعط) مداخلا مهيأ اني ءارمثلا لد ءاذيلاانأو

 هذه ررض عفدن ملوءانتعالا مدعو لامهالا يوس ابيس كلذل لمن انسلو رخآل

 || دبعتملا راص ثيح انبيج نم ةيدغالا نمت ةيدان ىلع اننم قافنالاب الا ةلاسملا

 امون نب رشعو هسمخ دعلو فيح همحلب نأ لود هءاذغ دحاو لكدا يدؤي

 أ| اندجو ةطخ لا اناصواملو شفعلا تاب سعىلع انامح دقو رمعم ىلا نجسلا انرداغ

 انلطوأ ىسانتطايلف اس انمودقي لس ةيرسللا كاس 07

 || مهبلع تعقونيلا لكو هءاقفرو (اشأب ) يبارمع هب اندجو ثيحةيطبضلا نجس
 م والت ضعل ىلع انضعل لبقأ يتح اهضعب هوجولا تباقتامو تالا

 ةينسلا ةرئادلا ىلا انلقن مايأ ةءالثدمبو نيلوذفخلا نأش وه اج نيلذاختم
 اوناكوماقتلا رش انم اومقتنافةسك ارملا نم انؤارفخ ناك ثيح يدارف انجسو

 || ىتحةلماعملا ءوس عاونا نم كلذ ريغو ةحيبقلا مئاتشلاو مطللاو مفدلاب ان ونيجب

 || نوف و يتلاو ايتللا دعبالا ضاحرملا ىلا باهذلاب انم دحاوال نْذْؤ نكي ملهنأ

 || هيلع نوجليةءاجالاب ردا مل ناو ةجلاحلا ءاضق لبق جورخلل هنوعدبو بابلاب

 || لالتحالال اجر ةئيسلا ةلماعملاهذه أبن لصتا دقو.هبجو لعابوحسمهنوجر و
 هذه ةعباتم نيبو مهند اولاحو ءارفخلا ىلع ريكنلا اودادشو اودمقو اوماقف

 را سم ||



 # ه؟ 32

 ةحاسالا عض وبا ماو لاربطا ناو رايت اح ىتحةب ركسملا ةيحتلاانر و ص

 فطلتو مثدالب ىلارك اسعلا فرصنا مث ةيديدملا ةكسلا تابرع يف ةريخذلاو

 انلمدق ةيولالا تانلرو ةيدوصملا انتحلساو اف ويد ميلست انلاؤؤس ىف روايلا

 يارس ىلا طباض ىتئام وح اوناكو طاب. لا يمجو انوقاس كلذ بيقعو

 انل مهتلماعم تناكو ها زيلكتالا دونما نم انءارفخو نيئوجسم ةفصن لمرا

 انءاج عوبسا ءاضشا دعلو ةوبتلاو ىاشلاو ةفيظنلا ةيءاغالا ميد ايس ةنسح

 اوساو طايضلاراغصاوءاطاف ةيمملا.نمطابض هعمو اشأن لاك ليغاملا قيززتلا

 مونلبأو ىثابكبلا ةبترل نيزث املا نم اضعبو اهقوف اف ماَمْعَدلا ةبنارل زئاح لك

 مل.نيلهالادارنا اك مهنأو مب :هشاسو 6 انلا مهر نم مدير جن ريخ أعينمج

 نيل ا اد واو نيتلا سار ىلا 1 ردنكسالا ىلا انوقان

 تناك ثيح هيلع ةرهاظ فسالا تامالعو انيلع ةلطم ةفرش ىلع امفقاو اشاب

 مصاب راوسلا ةطاحا انب ةطيحم ةيزياكت الا دونجلا

 بمر يل و اع يف و وس حس

 ملظملا نيعلاركذ
 ىف نع اشاب نامع ان :ءاح نانلا ؛س ار ارم ةنر كلا تع افوقو ادهو

 نم انلخداو ةيردنكسالاب قي باب نحس ىلإ انداقو ةيردنكسالا ظفاح

 رو هيف ىرن ال 0 نحس لا داو صخش نعم كك | عسل بادرس

 نم تارشح نحسلا اده يفو مالظلا هد نم أضعل أنضعل رسوب و راملا

 نع نا لعابضعب مك ارتةدشلو انمد فازت ىلع قباست”قبلاو ثيغاربلا عون

 ليحتس ثيحابصاصتما ن ماهدكت ى يتامالألا نءالضفانمسج قوف ل | ' لمح

 يتلا ضرالا ريغ ال س ارذالو ةلمالا كت امو 8 اننافحا مركبا رور نأ أبعم



 « ها

 نيييارعلا عم يلوا عقوامر ك ذ

 ىنقملام يراقلل نيبألب نييبارعلاةثداح حرش ماقملا اذه ىف يخوتأال

 ظ لوقاف مهتصز ىف ىلوخدل ةمك احلاو نجسلا نم

 افارئلتانيلا لسرأ زيلكتالا هرئأتو ريبكملا لتلاةعقاو ىف يبارع مزهنا ال

 نمفارذلت كلذ دمب انءاج نأ ثبلن ملو ىلاهلاهراسكناو هتميز انكيلبريقوبا

 هجزو يبارع ىلع ضبقلاب هيف انرطخم قباسلا ىو.دحلا اشاب قيفوت هل روغغملا

 دناعل رتاخذلاو ةكلسألا ميلسّتيو راودلا رفك ىلا هجونلاب انيمايو نجسلا ىف

 ( دوو )لارثملا ا اندجوفةبملاكلتيلا انبهذوانلثتماف كانهةبزياكنالا دونما

 هدونج ل 5 ناشام دنعو ىرصملا شحلل ارادرس كلذ د راص يذلا

 أ | ىسفن> تبهذو ىرك اسع تكرتكللذلو ةحاسالا اوداةتفر لاو ةبهالا دخاب

 | لأللو (دوو ) لات انطاتق ناشراف ل وةيدوصملاةرطق دنع ا
 ةقرذلا نم لوالا ىالألا دئاق ىزوذ ميهاربا يالاريملا هل تلّقف ىسفن نع
 هل عضاخ تنألاقف وبدحلا فارئلتب هتربخافن آلا دصقتاذامو لاف ةسئلاثلا
 فيسلا يلا هرف تاعفف كفيس رح و كداوج نع لجرت لاقف مل تلف

 يرجنوهرك اسعفوفص طسو ىف مب ىمال يركسع ىلا ةدوعلاب ينرصأو
 مهدالب ىلا ركاسعلا فرضلاو راودلا رفق ةطغم دنع رئاخلاو ةحلسالا لسن 5

 موزلبمهيلع تدكاو ةروكذملا تاهلعتلا مهيلع تيقلاو يركاسع يلا تعجرفإ|

 ةبادب يف لساوب اناعجش اونوكت مل اذا بالك ضرع ىف ممل تاقو بدالا

 فوفنص اوزاتجاو ىرصا وأ رك اسعلا عاطاف اهيا ىف نيبدؤم اون وكف برملا ||
 تقو يدؤت ةبزاكلالا دونجلا تناكوةنيكسو وده لكس ةيزياكتالا د وتل :



 ل
 نيمارعلا ثداو> تدبو ىدورابلا ( اشاب )

 اهربختافار مات ةينسلا ةيعملا يلا نادوسسلا ةيزادمكح تلسرأ كلذ نابا ينو

 ريباوط ةعيرأدشحت ةموكملا ترماف يدبلا مم اهل ترج ةئداح لوا

 مهنم ىالا فيلاثو نييرصملا نم رخآلا فصنلاو نييئادوسلا نم اهفصن

 انك و رطل 2 نو هلع ىالأ ريمأ تلّولا ل و نادوسلا يلا هلاسرال

 تلسوأ رووش ةئالث دعب مث ةيسابعلا ىحاوضي زانلا قالطا ىلع مهنررمت ىف

 اذهتاتفن لمحتالا مينا زيمنإ هيفلوش ةينسلا ةيعملا ىلا افارغلت ةيرادمكملا

 ا | تح ل ناغلا اشاب قسو :يدبلا لال تردعنا اهناوئالاالا

 مبعاضخإو ةاصملا ةموام ىلع هتردق امل تدك أو قزوبشابو ةيماظن ًادونج

 .اهقوط نمسشت نأل بق ىدهملاةوعد ىلع ريخالا ءاضقلا يضقي نأ دبالهنأو

 41 ه2 لا فرعا ناتمزنلا روكذملا امان تيسويب افراع. كنك الو
 طقايراداالوايركسعنكي ملو لازغلا رح اوناك نيذلا نم اساخن راص م اينو

 امشاب فسوب سما نم ناكو يال ألا لحب ىماوالا تردصو ىلاوقال تفتت ملف
 ليلا لا | ولا ارواط فيضاو ةيودبملا ثداوح يف هركذ' يام

 ةفيظوب تنيع مث نيي رصلل ةبولأ يلا نارخآلاو ذئتةو ( اشاب ) يملح لاعلا

 ةيزياكتالا ةمتودلا قالطاىتح ةفيظولا هذه. تثكموة م رأا ةراظن نواعمشأب

 تدنج ىتلا تايالالا دأ ىلع يالأ ريمأ تنيع مث ةيردكسالا ىلع للبنقلا
 رش. ىنالالا اذه ةماقا تناكو ةئلاثلا ةقرفلا نم لوالا ىثالألا وهو ذئتدو

 لتلا ةمقاو دمبام ىلا اهم انركسعو ريقوبأ ىلا هجوتلاب انرمأ مث ديشر
 ريبكلا
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 ] نولوتي اوناك نيذلا ةأبطلاو مادخلا لع هعز وف نيرهشلا بترح ةموكلا هل

 || ةرهاقلاحرابمثهدالب يلاهلوصوةقفت ريغ هنمرخدب لو ةهزنلا رصقىف هتمدخ
 ْ هردب ولف ةردكسالا لإ

 م د ل ا

 ناض دولا نأ 5 اكو دفا را دمحم نيبيعت

 اموحرلا هلافلخ ةموكملا تعال رود ةلاظتس در
 || اداصتقا تايمالحا رثك أ ءانلا ىلع ةرصاق هرادا لمج يذلا. اشان فاور دمت

 || ىور نوبرصم طابض هقفارو فدالا يل ”نيفظوملا تابتم ل راو تانغ

 || بانملا نسحب ل لوقب هعمس هنأ دم كب رلتكسا ماقفاتلا وهم دسار
 | ىلعةردلا مدع ى ف نم فرعأ يتنال نادوسلا مومت ىلع يتيلوتب وب دسملا

 ْ رير » ل اريدم ىتايد 3 قت كا ناكو م هدنه نوش ةراذا

 ا هج رش لع انام ل نم ناكو يدبملا ربرظ هب مانأ يو طقمف « هلقندو

 كلذالعب كفل و١ تتاظو ركذ
 || ةيرصلاة ب رحال ارظاناشاب قذر نامْءموحرأا نينتاوهبب ةنسلئاوأ ىو

 || ينايرصم 0 نيس ترم ةبرالا ميلقا تايل# رومام ةفيظو ىف ىنثيعف

 ىنوفللا هادنتل ارومإم تنبع تانلسلا " :ادهو رفلا تافه

 || قيمحتل تيدتلا 1 ةعرقلا رافنا زرفل ةيرغلا يللا تدع مث ة ةزبلا مللقاب

 || مهتم بصخهلاب دمج شايميهاربا س اربلاةلود لع طابضلا ل

 | داسفو مهبذكربظ قيقحتلا ةرشاب» دسعلو ةيقرشاالا أ نم نولكت لا شتفت

 |١ ياس دو هل افلخنيعو ةيبرأعا ةراظن نم اشاب قفر نام لصف من مماوعد

 نادوعلا د



 ي لش

 كانط ما 1 | ةسلا ىلا نودع ليلرا 1 اداتك لصو الو

 يتااحاب د صاف ا ةفيظو دو>و مدعل ردتعاف ىيظوت هيب رأا رظانيوبدحلا

 اهنج نورشعو ةسمخ وه ىذلا تارا فصنب ٠ عاديتسالا لع

 3 :ولوكلا يناعدتسا يت > عاديتسالا ىلع يتلاحا يلع ماي ةنالث ضخ : مو

 ةيهالا ىف ثدخاف قرشا ناداوشلا دون مأع دئاق ةفيظوب ىنذيعو نودرغ

 قفيظو رد رفسلل

 هتفيظو نملاقتسا.دق نودرغ لينولوكثلان ا ىنألب ذا كلذك انآ اميبو

 ةلاقالالوبق يف يل طسوتب نا هتلأسو تءرسافةءو.دحلا ةموكملا هتلاقأو

 عاديتسالا يلاىفدوعب الا ردصو هتطاسو تابقو لعفق ةفيظولا هده نم

 ىلع فقأ لذ نودرغ لرنولوكلا ةلاقتسا اهيلع تيب يتلا بابسالا امأ

 امئاق ناك يذلا فالملا نأ ذتو فحصلا رابخأ نم هتءاعام ةباغو اهنم يش
 اب نودرغ ليذولوكلا هيف لمس مل موختلا ديدحت ةلاسمىف ةشبملاو رصم نيب
 ةافالمو ةيدولا قرطلاب فالخلا مسح نمي و.دحلا ةئموكملا هيلاحنجت تناك

 ةيوبدخلاةموكملاا ةلاح تناكوكاذ ريذ دوب ناكلب ةيملساا تارااذملاب ءانحشلا

 'لبق اهعئالط تدد 0 يِهو 'ىراقلا املبجيال ةيلخاد تاكابترا ىف كاذ ذا

 قيدصت لقملا نرم برّشو اشاب ليعامسا ودل هل روفغملا ةلاقتسسا

 هنا وراا هذه

 ىلا همدخ ىلع هل ةأفاكم هينج فلأ نب رشء هحنم ةم ركملا تررفو

 ةموكملا تمدخام ىتالاق ذا امش ربظأو اهلوبق نع رذتعاف نادوسلاب اهادا

 يريثبلا عونلا عفن و ةدلا 0 ىدصق ناك لب ةاقاكم اممم لانال ةيوبدملا

 تسسفالف آلا هضبقأ ليل قاب نيرهش بتص وه هلوبق ىتنكمام ةباغو
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 هتلاتتسإو رصم نود .ةواركلا ءودت

 ىلا تودرغ ليئولوكلا م دق ةيرجه ١95 ة:س رخآو أ ىفو

 الزان ناك ثيجاربشب ةهرلا ضي ٠0١ تيهجوتفار دخلا لال
 نايروأ ناطاضونعم نكو روت | ملا ةموكللا ص ب

 روتفلا اذه هنم تأ راملوءاريدم تنك اميح ءاوتسالا طخ نيفظوم انك

 دعبو هترايز ىلا دوملا مدع ىلع منصم انأو تجرقت فارصنالاب هتنذأتسا

 ءاوتسالا طخ احراب دق اناكو ءامجلا نمد يناباق امزاطلاضلاه يلع ركنا ىجورخ

 ىلا موطرخلا ارداغو ركنب روتكدلا اهيلع رفاس ىتلا ةرخابلا يف ءاوملا ليدبت

 نم ندئاع اناك امدبما مث يبرأ نم ءيش ىلع اب نا لبق ابورواف ةرهاقلا

 ةرملاك همم تمدق يننا نانظي اناكنودرغ لينولوكلا عم ىناارالو ايررا

 يناثلاو(كب ونرام)لينولوكلا اهدحا ىعدب نا روك ذملا ناطباضلاو ىلوالا

 ءانجلا اذه سبس نع نودرغلينولوكلا الاسف( كب نوستم) ليئولوكملا

 أاصقو ركحهب ىشوام لك فييزت هل ادك افركنب أ نم ءىثا لك امهلع صف

 مئاسلان م تابطاخع ىلع هاملطأ ىتح عنتقب لف اهرخآ ىلا امل وأ نم ةقيقملا هيلع
 امهمتئاسد لع اهاَتفاويل امه اغ ناحلب ناك امها ىلع لدن نيمأاووتكدلاو

 لسرا كلذ بيقعو تأ اندلا ده لثم نم هاو هفرت اساف لع امماباشوو

 همدل ىنازنم ناب دّقتعا نا ىناجرو راذتعالا ىف غلابو نودرغ لينولوكلا ىلا

 ةناهالا نم ىتدملام ىلع اريثك فسأت هناو هيلع تناك امم مفرأو لما راك

 ةيبرهلا ةراظن يلا لالا يفتكف دادولا طفح تدك اوهرذعتابقف ىضم اهف

 ال ةنططو قيظوت الآس اين ين نعاس يلا
 مم- ا
11717 
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 ىساغا لوقغاصلا ةبترل زئاح ذئموب انأو نودرغ لسينولوكسلا عم ومس
 لزانت دقو ةملاقملا كلت نوضغ ىف ىثابكبلا ةبنرب "ىلع مكومس ني

 ناك امل ةبسنلاب ىلع هءانو ىنم نودرغ ليئولوكلا ةينونمم ىغالباب مكو مس

 ىنبطاخو اضيا مكومس لزانتوءاوتسالا طخ تاحوتف ىف اهتيدأىتلا مدخلا نم ينم

 لي رلركلا انج وأ ىذلا جهلا ىلع تالظ اذا ىقرتلاب دعولاو يجشتلا ظافلاب

 لع نودرغ

 كذرو ىلإ تكلا تار ول هل لاقو ةيئزللا رظأن لإ ةودس تفلاف

 اذه ىلع ءانثلاب ةيوسنرفلاو ةببرعلا نيتفللاب تودرغ ليئنولوكلا نم ىلع

 هيا هس را طاب ردتعاف كلكم قيرفلا هر نس هنا تسال لجلا

 ةرضحلل ركشلا ءادسا دعب تفرصلاف ىلاثما ةوسا ىتلماعع رب دحلا بانجلا

 ىناعدف ىنم ءىث هسفن ىفو ةيبرلا رظان يعم فرصناو ةيوبدملا ةميخفلا

 ًاضاعتما هنم تحل نورئاس نك امني ةمبرألا ةراظن ىلا ةدوعلل هب ع بوكر

 تاقو كلذ هيلع تركتاف افازج بترلا ليكيهنال نودرغ لينولوكلا ىلع

 مط ل0 0 ا تنك ىالاربمأ ةيراارتاع تيك ان كلا قلب دل

 امو هل تقف ًاماع نيئالثو نينثا ىنس ناك ىالاريما ةبتر ىلا تيقر امل يف

 ةنس نوثالث ىرمت نا تلتف ليلقي رثكا وأ ةنس نيرشع لاق ىنس بسحن
 حتتف يف تابوعص تيساقو تاّمشم تدباك ثيح قامحتساب بترلا تلن دقو

 ددرتلاب ينرأ ثيح ناوبدلا ىلا لوصولاب اننيب ثيدملا ىهتناو ةديدج دالب

 ضرعي مل نيربش وحن اهدرتم تثكسف ىب قيلت ةفيظو ىل ددجي اثر هيلع
 1 قلت الا[ يل هلل هي رطل رظأ لع
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 ْ نم كا كا | نمو لاقف مل ١ تاتفيالأ ا ةب رازناح تأ ههحوا ١

 ئ "1 أح نم بتك كدنع له لاف ىزوف مههارباتلق كءمساام لاف نادوسلا

 ْ عانتما نم ناك ام هيلع تصصقف كفرعت اذامبو لات ك4 كح نادونلا

 مم تلف كلذ نك ءىث يال اباتك ىتاطعا نم نادوسلا عاح

 ةيلر نما تاءاربلا يدل ناب هتحاف اك اسانأ ىلا ةيئرلا 2. ٠ ع قلاب

 كلامأ كلذ دنعو اهببلع عالطالا د وأ لاف يالا د ةبتو نح نأ 0

 كلذك ناك ناف ةبرلا هذه ستعمل ن اننا هل تلذا كح ىلغيغ ملظك

 أأ هلسفنادوسلا رك اسمل ًاماعدئاق ناك يذلا اشاب قفر نامثع قبرفلا كيدل 0
 ظ ىنكالمجي امي كربخت يوبدحلا بانجلا ةيعمزاف تئش اذاو نيقيلا كثب ينع
 || نأ ىنوجريو ينفطالب وهو هنع تفرصلا مث يلا ةلئسالا هذه هبجوت نع ىنغ

 دنلا ىف هللاقأ
 سس 1 اج وح

 اشاب ليعاممأر صه ويد هل روفغللا ةلباقم

 ةصاعلا نيدباع يارس يلا وهسهذ ةن رآارظان نع ىف ارصلا دعو

 0 شدح ةع ركنلا هقماسم لع صقو ىوبدلا بانل ةلباقع فرشنو

 |١ ىلا 0 دغلا ىفو هو.س ةلبامل دغلا ىف هيدد نيب ىئاعدتساب ةب را رظان

 || تنأ »ىلا هبجو باطخ لوأ ناكر ظانلا ط تاخد او ترمأ 6 ةيبرهاناويد

 ىو.دملاب نجلا ةلباّمم فرشتن نيتعاس دعب .لاقمأ ىيجم ىف بان رب هناك «تج

 تاثماللو هتلمع هعم تيكر نيتعاسلا ءاضقنا دعبو رورسسلا تررظاف مظعملا

 ينكبس دق هب رأا رظان ناكو ما رك الاو ةشاشبلاب ينلباق ودملا ىدب نيب

 || لباق يذلا يزوف ميهاربا تاتف يمسا نع ينأس سولملا دمبو كلذ ىلا
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 رصل#رفسونودرغلينوزوكلا نم_لّوملل لصحام رك ذ
 ةاياضم تغار ةموكملا يارس تدش موطرخلا تاصو الو

 ةرداغملعرصم ا ا ىلا تدىؤ هتابافع لذا 3 لودرغ لين نول وكيلا

 يذلا ئاسلا نم يتم ى حا ةءاهالا دعل هيف ةمدخ ىأ لوف مدعو نادوسلا

 رش ممل نيموروالا ىف دمتعل و ةقيفكلا رحب : نم دنع يف هَ أشولاب ىعس يعس

 ىل 2 رصتلا عا ةيلا تضارعف 'ضرغلاو ةاحاو ثدحلا مومح قزوجن

 رصم لا رفسلا ديرث تناالثاق ةفئاب ينبطاخو ىناعدتساف ردم ىلا صوخشلاب

 ينطوملا ةدوعلا 0 انه تاونس عبس تثكم يا 219 اذاملو لاق مل تاق

 باذكو هالاَقف( ركب )لثم نيباذكسلا حايسلا هجو نم رارفلاو ءاوملا ليدبتل

 هتلماعاميخاو هيذك كل ترهظال كدنعيب هتبامس ىلع ىتتملطأ ولو مأ تاق

 ةداعاب يدح تءد>و قفيظو تايجحاو ىهو 4م 0 ةحوالدتم ل ام الإ

 كل تنذا دق لاقف ةموكحلا ةّقفن ىلع رصم يلا رفسلاب يرصتلاب سائلالا
 ةبب راى اباتك هنم ت تبلط م ةموكملا ةتنن لع 0 0 ةناتكي ضار

 محصو بلطلا يف ل ةباجالا نع لضعاف اج يتااحاب انذؤم ةيرصملا

 ردكلاو ظيغلا نم 21 نو بضغلا نم ميفم وهو هنع تفرصلافضفرلا ىلع

 ةرافلا تلصو ىح ًارئاس تلز امو موط رألا ترداغ ىتح مايأ تي
 تت

 /ارظان اشاب نيهاش عم فلّوملل عقوام 0-0
 ةيمسرلا ساالملا اسالة سرا ناوبدل ت يهذ رص ىلوصو مول نان قا

 | ةماشسافقاو ىل لثمتفةءرصملاةبرحبلاو ةيبرارظان اشاب نيهاش تلباق ثيح

 لع ةيداب بارغ سالو ةشهدلا تارامأو يناس وهلا لوانت دعاوهحوةقالطو
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 أ|ركاستملا | وا !ةموكل كتاف ١ تسول
 0 يتلا موحللا نع ةموكملا دصتق كلذب و مدنعةبوبحوادج ةذيذل ىه دا ار

 باوداه دجوتال ةيئاوتسالا ميلاقالاناف كلذ نءالضفو . رك اعلا يلع 1

 لجلا ةفيظو يدؤت لايفالا هلك تاكن ردد ناكم نملاقنالا لقنو لمحال

 رثكاامنم دحاولا لمح ذا دنجلا منا وحمهأ نمرئاخذلا لقنو بورما نمز ىف

 لبالا نم سمخ لمح نم
 ةموكملاةعاط ىف املا دالدالبلا ضءعب توزغ امل ىنا كاذو اذه ريغو

 || ان: ولباش اهم انر ص ةهج لك ىف نولهالا ناك لايفالا كانت ىلع لالالا تلمحو

 ناويح ربك أ وه ىذلا ليفلا سانلا ءالؤه مضخأ فيك نولءاستبو بامتالاب

 / ةأصعلا دالب يللا تلصو ان ةأشلا دام 6 هوداقو م-مدارال هوللذ فدو

 نوءيطتسال مهاب 0 اوحردو مهتولمو مث ميلستلاو ةعاطلا يدق ريغ ولباق

 دالب لك عم ينأش كلذ ناكو لابفالا اوللذ نيذلا ىدوتج لاتقو يلاتق

 دالب لك ىلع لايفالا لئابقو لايفالادالب مسا دونجلا قلطاو لافالا ا

 مسا "ىلع نولهالا قلطاو لايفالل ةبهر ةّموكللا ةعاطب 5

 يدنفا نيمال ليخ ءاوتسالا طخ ىت>رابم دعو ( لايفالا بحاص مكاملا )

 | ةيشحولا لايفالا مومو اهو نيب قرفلا قّحتيلةنجادلا لايفالا حيذي نأ اشاب

 ةفاخلاهذده يلا رظناف لعف ددو ةنوامك تال ءارحالو

 ىتح ةمزأب تالذ نيفلالا غلبت رّمبلا نم ناريث ءاوتسالا طخ ىف ناكو

 لايفالا تناك ولو اهلك اهحيذف لامخجاك بوكرلاو لاقنالا لج ةلباق تراص

 هنرداغم دنع ةلاح رلا ىل: امس رتسملا عم هوفار نذلا رثك ا كإهامل ةيقاب ناريثلاو

 هللا ءاش نا هعضوم يف كلذ ركذنس 6 ءاوتسالا طخ |
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 موطرخلا يلا هريس تشأتساف ةرخابلا لاخ حلصأ مايأ ةعضب دعبو
 نم عنتماف نودرغ لينولوكلل ةملسل ديربلا 0 ص بهذ اأهوصو كعلو

 يدلفا نيمأ نييعلو ةاوكسالا طخ هن رب دم نعم لصف ارم او همالتسا

 ادصاق ءاوتسالا طخ ترداغ مث . يرخأ ص اوأ ردصت يتح ىنءاليكو بيبطلا

 ميلاقأ ىلع اماع كا 1 2 نودرغ لينولوكلا ضد ثيح م وطرملا

 نيذلا نيفظوملا ىدل بارغتسالاو ةشهدلا مقوم كلذ مقوف ءاوتسالا طخ

 نّشاوريطحلابصنملا اذههئوبت ةيركسع وأ ةيراداةيلهألجرلا اًدْغ نوفرمدال

 بمتلا ]ذه ةآوو ليبسلا اذه هل دبعيذلاوه(ركس )روتكدلا نأب لكلا
 ىعسلو هد 6-1 ع ردق رزاماس روتكدلا ناف كلذ ُى ةبارغ الو

 اكاداف رك راك ثم ةلاسا اذهك فات ]ل ديس نلف نيمأ دمحم

 ناك ولو ةءاشول 0 ردايم لكل ءاجتمدلا لودرغ 1 ولوكملا نعم نيملاع

 ءىس دصق اذ

 س4 بق
 ءاوتسالا طخ ىف لايفالأ ةصق

 يأرا ةلاصأ نع هدعلو ىدنفأ ثيم ةلاهح 0 01 ىلا لامعالا نمو

 دنملا لابفا نم ىرتشا ناك نودرغ لينولوكلا نا ضرالا نم ءامسلا دعب

 ءاوتسالا طخ ىلع 6 اح تنيع الو ءاوتسالا طخ ىلا اهلجو ةدع ةنجادلا

 رتم ىتئامو فلأ دمب يلع كوشلا نم ةبيرز امل مقأ نأ ىنعأو يلا اهماس

 يف ا-حرسلوةبرزلا نم اهجرخم موب لك ةادغ ىف انكو ( هوداللا) ةنيدم نم
 داعتر اهلا ليصأ يفو ةيشحولا لايفالاب !طتخمو شئاشملاب تاتقت ةالفلا

 نطفة . لا كا ده ديزاوأ لافأ ةعضن اهم اهعتيف ةمرزا لا
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 أ ةموكللا سال هذخاوهممام طين نم را ىشس ل
 || ةموكحلا بيبط ىلا ددوتلاو ةبفلالا ريك ناكو ايئاث خضر مث الوأ نما
 | ىلع كاح راص مث ( نيمأ دم ) مساب دعب هسفن يمس ىذلا رزتينش روتكدلا

 ظ ْ اغا نيمأ مساب ءاوتسالا طخ ميلاقأ

 || راجت نم ريثك "ىلا لقن ءاوتسالا طخ مناسلا اذه ةماقا نوضغ ىفو

 || نم دبال هلاو نودرغ دنع يب ةباشولا ىلع معمصم هنا كانه نيسوروألا

 ظ هبالول ةم وكما بيبط يدنفا نيا حشر, هناو ىلصف ىلا ىغفتس هتباشو نا

 لصف كح هاون بالا اح ميلاقأ ىلع مكحلا

 أ ركذاماصوصخو سوح ا ليبق نمةتددعو لوقلا اذه, ثرتكام ىننأ ىلع
 || نادّق هيف دقتمت نيفظوملا نم ىم:نمرئاسو ينال سيبطلا ىدنفا نيمأ رمأ نم ||

 أ نوكي فيك اهسوو ان مطقنا ىلا ةتعاتس ىف نس قلما ميو
 أ رادمو ةيركسع اهترادا ءاوتسسالا طكك ميلاقال كاح ةفيظوي نيع اذا هنأش
 طخ( ركني) روتكدلا رداغ مث ةيبرملا ةرابملاو ب نكسلا تاكرطلا ىلع اهلمع

 لكب هملعأ نودرغ لسينولوكلا ىلا تبتكتف رخاوبلا ىدحا ىلع ءاوشسالا
 || نما راجتلا كئلوأ نم هتملعإمهل تح شو( ووكذاا) روتكدلا 0 مقوام

 (هشيش) يعدد ناكمىلا ةرخاباا تاصو املو سيبطلا يدنفا نيما اياوو ءاياون

 | جرف اهريس ةبباتم تقوأ لاح اهاسا |, ةلاموش وس 0

 || لبولوكلالباقو موطرألا يلا اهروهظ ىلع لصو اقوت جاتا ورا 4 اسلا
 || هتداعىلع ايرج اظيف مدتحافتاياشولاو سب ذاك الا نم ءاشام هيلع لاو نود رغ

 ْ نأ ريغ نم هيلا ي ركع هريغ قيس شاو لكل يغصل نأ هلاط رع نك تح

 هدصق هنك ىلع فّشو هقدص ىرحت

 نادوسلا 6« »
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 ريبزا اكوام نكي د( ةيداهملا نالغ ) رك اسعلا حالطصا ىف م وسل نيذلا

 قيقرلا راجت كلس يفماظتنالا يلا بسكلا بحو عمطلا هداق هريل الو اشاب
 ٠ هدعل نم 4س ال مئاشاب رياز *ل] افيلحْناكو رجاتلا يرو# 0 ةلج ف مظتاف

 ىف اشأب يس > هوعدب نآك اعوام غاب ات 1 ريبزلا ن /او ىسج نيدبرألا ةدمو

 نايصعلا لبس نع داعتبالاو ةعاطلا ىلا |ملالخ
 0 ا

 تفلولا ل
 يي هلد اشاب نيمأ نييعلو ءاوتسالا طخ ةيريدم نم

 همسا مئاس ينءاج رتبا سيردا اهيف تقل ىنلا ةلحرلا نم ىتدوع دعبو

 لاا نان لاغالا نم صخش ةئام ه مجانا ىنم بلطي ( ركني) روتكدلا

 حمسلنا كاذ ذا اندنعةعبتملا ةداعلا تناكو ءاوتسالا طخ ءاحنا يف هلوج ةدم

 شور ةيالث صخش لك ةرجآ يدؤب نا طرش ىلع مئاس لكل كلذ لثع

 ا ا ال عل مفدي ناو موب لك نع غاصلا ةلمعلا نم

 طورشلا هذه هيلع تضرعف ماعطلا نم ةيمويلا 1 راولب الكم وك

 ُُئ هتحايس تاّمْش لك باستحاب نودرغ نم را ه.دل نا ىعداو اهربكاف

 عش مدت دحا ض نو درغ نم رداصلا مقرا هنم 0 ةموكسملا تاج

 هل مهانعج نيذلا نم لامح رم 0 ا | مفد اريخأو كلذ نم

 نع عنتماو هتحايس نم داع روبش ةنالث دعلو هتدوع دنع قابلا مفدب دهعلو

 3 مذ عفد ةريثك تارواحم دعبو نيلاملا ا نم هتمذ يف قدام عفد

 جاعلا نم ريثك ءيش هعمو رفسلا ةبهأ ىف ذخأ مث نيبقابلا نيربشلا

 تاهملا يللا هلمسو هيراجنالا ابعنمو فنصلا اذ_ه ةموكملا راكّتحاب هتوبخاف
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 عبس زواجتال هتمنغام ةياغو هبالسأ نم ركذب ءىش ىلع ةءوكسملا رثنت

 لعتلوتللاو ىديجلا تالابزلا نم فال ةينغ وو ليتل نس نم انا

 نبال ققرلاراجيض مب اهيدؤي ةفلتخديعاومب لاير فلا نيرشع ةميقش تادنس

 نيدو ةئلب ةربدم تناك نأ مصعلا تاما لا لع تلد قا 41 ع رثعو ريدزلا

 هرأ غلب ثيحهنبا عاضخأب ةموكملا هفلكت نأ كلذ نم اذه دصق و هدلاو

 لازذلا رج ل ةداوملا نم

 نيساخنلا نم نيريثك ًاتلخ لتقو هتفيظو رقم ىلا اشاب ىج داع مث

 ةلماك ةنس لاكذلا رحب لاردب ككاو ريدزلا ناب ةقاللع مس نيذلاو

 ىسوم ) هتفيظو ىف هفاخو ةرهاقلا غل نا لبق سوسلاب ةئثملا هتكاودا وح

 نيساختنلا نم اهولأ أف همدق رهتساف نيب رصملا طايضلا نم ) يقوش اشاب

 دودلارت عت دالوأ نم هناف 6 امأ ٠ نئفلاو رورشلا ردصم 02 نيذلا

 رش .٠ عمجو ةصرفلا ناماس زهلاف رش ما وحب هعم ناكو موحطاو مادقالا

 تاشواتم 0 انام ها قتعأ يس> نا ريغ قيقرلا نم

 مزعف ةعزه رش ودعلا أمف مزما ىمظع ةمحلم تلصح وبام ه ىفو ىبج أمف رصتنا

 عيمج كرتو نارفن هعمو هسفن ناملس برهو كاذب زافف موجملاب ةماقلا ذخأ ىلع يسج

 هن كلا مل كلك اخ ويزةما هاش اك كال يتلا تابتاكملاو رئاخذلا

 نييرصملا راجتلا عم ثنن 'تالاوحو بهذ سدكو جاع 00 هو ةضف تالاير نم

 هيلح 269+ يأ لاير ٠*0 وحن اهرادسقم غلبي ماعنلا شيرو جاعلاو قيقرلا ءارشل

 نددت نع ايدع نم لق لّش اوما رو تامهملاو داوملا نم كلذ ريغو

 هنا لتقو ققرلا راخم قاب انيس رتعلل ةريغ نيدلا راق نمد ىو لا

 قرذ نودب ةحلسالا . نم يلاهالا دير ينج مج منع يفو ةريخالا ةعقولا ىف ءاسءزلا نم

 : قيقرلا راج عيمج درطو
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 نار خل رجب لع اريدماالا اج نييغت
 نييعش 00 أشاب لودرغ نما نحسلا ف 1 سردا ع نأ كدعإو

 ناولس عاضخا هيلا درعو لازغلارح ع اريدم لضالا ىلاطباوهو أشاب ىسح

 || دشحو هتدراطع 8 لازغلار حب ىلاهلوصو ىدلوهنايصع ةمواممو ريزلا نبا

 || اهعيج ىفرصنلا ناك ةديدع مئاقو اهنب ترجوهتمواتمْل ىدنج فالا ةرخ

 'للرملا د نإ 20 !ىلا ارييزلا نب نايل رثو ةلموكملاا دونخ شيلع

 | هم لرلو كس ردا ىح اشاب ىلجت هرئاتثا ناسا: رثس ):ىعدت روفوادو

 أ اودومي لو مهاوق تراخ رجن زابلا ديبعلا نم لتاقم ةئاعبرأ نم رثكأ

 || نم اشاب ريبزلا كوله هنا ليق ىذلا مار ناكو لاتقلا ةموادم ىلع نرداق

 |١ ءامتلالاو رارفلا مهل نزو مفصل وح هلا لا رع ذايلا كعل دانس

 ] مهيأ الا ير لازنلا حو روق ناد نب ةيقاولا تاواغلا لا

 | قيقرلا راج لع ةموكسلالاجر بضغ ةوذجءافطلا دعب مهاطوأ ىلا اودوعيف

 أول ل دللا ةرخح نم قرتلا تونا ةع لا اوتو د1

 | نمالع قد أشاب ىسج هيلع ضقنا لايمأ ةرشعل ريبزلا نبا ركسعم نع

 |ا1و همي ذل نيداشالا ربشأ نمالجر نيرشعو نينلاو ريبزلا نب |لتقو ةف

 نع الش <١ ةرا/ ا مرج 6 2 00 ةدب رد سم 6/1 ددعلا يف ءاح 0(

 )نود 0 اولا راحالا نأ نس ىلكم دخت بر هرصملا دئارإلا
 ْ قسرا راع لع ارخأ رضا رك

 هرصن ريخ يسحرسملا رك سولوزلا ىلع زياكنالا تصح 6 لارالا رح ميلقا ىف

 هرأ ىنقاو 0 0 ةاصعلا ءامعز دح أ ناماس محه ال هنأ هك اعلا

 ل كا يس نأ يبمجرتسملا نكي ملو هنصح 1 ناملس بلقناف لاح د

 ِق ١ ةيفاكلا ةريخذلا هنأ نأ يلا - 2 ةءاقل فكشف هعم 0 دو>و مدع
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 ةداشا فاجرو بس نم هل ملعأ الو هسفن ءاقلت نم ىصالا اذه ىلع مدقأ هنا

 قنا نوكف ادد هل تاّقف هناسيغط نع هدرو هنايصع ةمواثمل رك اسع

 ىضاقلا نم ىرجام ةقيقح نع تمبفتسا مب لجرلا اذه نايصع يف ببسلا

 نأ 1 9 مريدم ةارادم ٌالوأ الواخ كب سردا هعم امبحطصا ني دالا طباضلاو

 مل رثأ نيردا نأ وهو. ناك اع اضاف اف: ةحلصم الو ةارادلل لا رسل

 ةلقاندلا نم مهلجو ةكرشلا ومدختسمدل بذا ساطغ ملا 0

 ناملا تنبهلّعب تبعل الف تاركسملا عاونأ نم اريثك توح ةددأم هتدلج ىن

 لكسلا اذه قفا هءاو يزوفك ميها را نع غر اريدم نيمت هنأ لوش ذخأ

 هتضاعتسانمدب الو هعمهناش ركذ انل مدقت يذلا كيرددرف لصنقلل هينج فلآ

 نب ناهلسرهتل ةيركسع ةل ديرجت نم دبال مث ةيريدملا ينظوم يلع هعيزوتب
 نبا قح ىفمتاتشلاو بابسلا ظافلأب هومتب راصو هلتقو هتبرز بيرختو ريبزا
 ناك امهنمناكوةدربدملازك سمع ىلع امجاه ماق ريبزلا نب ناملس كلذ مب الف رمزلا

 ةيريدملا زكسميملا رتبأ سيردا لوصو لبق كلذ ناكو رتبأ سيردا هب ربخأ ام
 يف ان هعامجا سعأ نم ناكو هتايحن وجنيل رارفلاب مصتعا ريخلا هيلا ىمئ الف

 هأنرك ذام قبرطلا

 ركاسملا نمةرشعلا رو نودرغشىلا رتبأ سيرداتاسرأ كلذ رئأ ىلعو
 قيفحتلا اف ترشاب يتلا قاروالا هل تاس أ كلدكو طايشلا نم دحاوو

 كو قف راما ودصق نيذلا كثل واللع دمملا ذخأ دقناك رتبا سيردا ناد اهفو

 رتبا سيردا غلب امو« ميما فارتعالا يلا اوداع مث هنم لصحام مكب ص الا

 نجسلا ىف اشاب نودرغهجز يتح موطرملا
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 د امنع راس انللظو (ةيفاصلا) روهاو ىلع هتفيظو رده يا كلذكوه رفاسو ظ

 نم لازغلا رح لخدم اهم ىبتلا ىهو ( هرويخسلا ةعيم ) ىعدب ةري ىلا انلصو

 دعب انقرتفا كانهو ةيونملا ةهجلاب ءاوتسالا طخ قبرطو ةيرغلا ةهجلا

 يح ءاوتسالا طخ رحب يف راس تاز امو ةقاسلا ةحيصنلا هل تررك ام

 0 ااا 0 كى 0 يلا ت 3

 دالبلاةداعسو معلا سل 1 0 وذو

 ىلع 2 نأ لب يتفيظو زك ع ف ةماقألا ليطاال ا تار م

 ةج نم لغتلا ترس اذكعو ىلاعالاو لاملا ةلاح دقفتل تايوندملا ركام

 ةحاج وم أم تّقأو ةينان هوداللا ىلا تدذدع ماموي نقرأ هدم ةهح ف

 امو (تبسو روب )ردم ادصاق الاشرار امياتم اهدعبتث امو. رشع

 نأ لبق( روب )ةيريدم لامش اذهىرو م يف ةيليعامسالا رواوب ارئاس تنك

 نيذلا رك اياوما ريق الينل تمل ذا ةعاس فص ( ياش )ةطحم كك رد

 ةءار نتا ءلمانل) لع ن راس اسانأ نا ىئوريخاةرهيسم نع مهلا يم

 تذخأو تمقف انل انافلتسا ءاوملا ىف مبقدانب نوةلطي مهو انب نوثيغتسي ءارمج

 دعلو مراظتناو روباولا وسرت ترا مممأ نم تقصو ئدمأ ىزاظنم

 تشهد افانيلعاليمملازغلا رك راد رعبا كب سرداب اذاو انيلا اولصو ةبنه

 ريبزلا نب ٍناملس نا قرات همودق نيس: نم هلاك ناكلا اده يف هتؤرا |[

 تمهفتساف رئاخذلاو ةحاسالا نمهيفام لكذخأو ةيربدملا كس ىلع مجه دق

 ةلماك ةنس ةيربدملا هذهىف ماقأ هنا عم اذه هلعف ىلع هلم يذلا ببسلا نع هنم
 الئ قيقا ببسلا كب سيردإ ركنأف ىمالا اذه لثم ىلع املالخ يف مدت مل



 ص مو 3#

 ماسولاو يالاريمالاةبترب "ىلع ناسحالا اهيف سلا ةيهاقلاب يوبدحلا !بانجلا

 || ةييجنلاةرضألا نال وم ةءاجالا تدان سنان, ىقمامو ها كلاثلا سدا
 ةنرجه ١؟ةو 2 مر روش ُْف كلذ ناكو ةيوبدحلا

 فلّوؤملا ةلاثتسا

 ْ ( لازغلا رحب ةيريدم نم )
 « هلدب رشا نرد نيبعلو ءاوتسالا طخ تايريدم ىلع ام اح هنييعلو »

 || لازءلارحءاوه ا ببسا فار كالا نم يتحصل "م رك

 || رحب ىلا هتداعاو | سرد نع حفصلا ىلع نودرغ رارصا تار ايلف اهلع

 نا ىهاظلاو ىتكص لالعاب ات ليقتملا قال ةيسانم ةضارفلا تأ و لازنلا

 || نليرداءاضراو ياضرال ةنسانمةصرف اًضنا ةلاتسالا هدب ىف ىار ند

 ءاوتسالا طخ ميلاقأ ىلع اماع اك اح لالا ف ىنصو ىلا ارا
 ظ 2 كلذ لبق ام 0 ناك ىذلا لصالا يناكرمالا كب توار ني

 || تانملا نم هل نيتلاو لازنلا رحب لع ار دم بأ سردا ني هرمآ رد
 ةثلاثلا ةبترلا يوبدحلا

 || ىتاعدتسا ذدنعو رفسلا ةبهأ ىف تذخأف موطرحلا ةحرابع ترصأ مث
 || ةبنم نأينيَشو .اننيباملطافرتبا سيردانيبو ينيب قيفوتالنو درغلينولوكللا

 ْ روقا ف حصنلا هتسضح دق كلذ عمو لازغلا رحب ىلع الاو نوكتس ل

 || ةيوعص هل. تحضوأو ريبزلا نب 0 ةارانسا ع كي ناعما

 ءافد ىلع هعم نكي اذا هلم

 : (ةيايعامسالا )رواو لع ىتفيظو رشم اديسف را را ل را كلذ دعلو



 « س4

 أ نذاف علسلا كالت نم اهصخميام تاكرشلاءاطعإ ىف 11! 1١ هذ اتساف نك اوس ىلا
 ْ 1 هينج فلا ةئم اهلا تالا ةموكسملا صخام ةمق تغلو ىل

 ظ موطرخلاب ةيلاملا ةنبزخ
 واللا فاو ٠

 ْ كلذ دعب ,رثبأ سب ال 8

 | نم هتنيبت امل نجسلا يف هايا ىجزو رتبا سيردا ىلع مالكلا ىل مدقت

 كانه هنا يف نوكب نأ ةفا املا يعم هتبلج موطرخلا ىلا تدع الف هلاح

 ظ الرا رورشلا كلا
 م هنم اهانذخأ ليفلا نس نم ةرفاو ةي لازنلا رحب يف هدنع تناكو

 || ٠موطرحلا ىلا انتدوع دعب اهنمث هاندقتو ىرخالا تاكرشلا نم ابلثم انذخأ

 || لاما دوجول رتبا سيردا نكمت ذا لاح لكىفناسنالل عيفش ي وقألاَش 6 لاملاو

 || نودرغلينولوكلا لصنقلار باخ لمفلابو هيلا موطرابايناملا لصنقةلامسا نم هعم

 || لصنتلاوهيلا بسنام لكنم *ىرب هناو الظن جس دق رتبا سيرداناب ايفارغلت

 ةدوعىدلوءايمحة قت هب قشو نودرغلينولوكلا ءاقدصا صخأ نم ناكر وكذملا
 رخاوبلا ىدحا ىلع ةنيدملا ير اخ هاملت بهذ نك اوس نم نودرغلينولوكسلا

 ظ مالك ل ل ذعتق و ةينادوسلا دونجلل را دئاقلا أشاب قفر نامع قيرفلا يعمو

 1 هل ا تدحاف لازنلا ر م يلا ا سردا ةدوع يف هتبغر هب ينحتاف

 ملف ةيضاملا ةئسلا هلامعأ بابسابهل تنيبو لجرلا 4 ةدوعنم عقب هاسعام

 ال فاطعتسالا ظافلابىل هءاطخ.ناكو هعاجرا ىلعر داو كلذ نم ءىشب ثرتكي

 أ( لابقتسالا نممل دعأ اع لامتشالاو ةنيدملا يلا لوصولاب انثي دح مطقنا تح الا
 || ىلا ةيفارفلت هلاسر ريط ةيرادمكتملا ىارس يللا هلوضو رثأ ىلعو ىعسرا



 ا ا يل ولا عل ارحب

 كيلا

 || نيتليبق لهأ مهنأ تملعف مهنم رشبلا مول نواكأب نيذلانع تلأس دقو
 ا ناسنالا لكأ نأو اهلك لئابقلا ةداع نم كلذ سيلو ملا دالب نم طَقف

 || سايلا بلغو مدحأ ضرص اذا لب لاح لك ىفو امئاد سيل نيتليبقلا كنبت

 | ىلوالا عم اهضيرع ةيلاثلا عفت (6 هلك أتل يرخالا يبل هتليبق هتملسأ هاش نم
 ظ مهوتي 6 مهل ايداع ءاذغ مك دالب ىف رشبلا 0 لكا نا نيب كلذ نمو

 || اموريو توما دنع مهدحا ةزعم نايبل اهودخلا ةقبرط يه لب ضعبلا

 || كلذ ىف نوريو ءالثم رانلاب هقارحا وأ ربقلا ىف ناسنالا نفد نم ان أش يمسا
 ١ ةيحصلا |هتاطايتحاو.رئاثملا ءاقبنا ءانع نم ىلا

 رفص هوجولا ضب مهف ضي ميلقالا كلذ نميهو وروقر وة ناكس امأ ||
 يينكلو ةينوروألا ةراثلا ىف قوشيم لوب وروا مهناك نويعلا نار |

 ءالؤه لثم دوو ب رغتسيل يءارلا نا يتحنوللا ىف ةرّمشلاةداز ىف مم وفلاخي ||

 لاوزلا طخ نم برقلا ىلعو ةيشرفالا ةراقلا طسو يف سانلا
  1ىث هبشأ ( ماعبلا ) ىمسن ناويح دالبلا هذهىف ٠ هتووص يف ناسنالاب |

 ىف قثاف هيبناج لعوهرهظ فلخ لسرتسم رعش هلو ةدرقلاك سن اتس هتماقو ||

 ا رذاجلا نويع ىف برعلا لزغتب م نوينادوسلا هب لزغتب هرظنميف ليمج هلوط

 ظ نادل ل

 تاماقتأر امرصقأ اهاهأ ( كرك )اس تو روقو اس

 موق ءانبا ريغ نم مهر وفنو مهشيعم ىف ةيشجولا نم ةباغ ىلع مهو

 || تررطضا دددش ضرس ناسا انمز ةيريدملا هذه ىف توج امادسو

 0 نس نم تعج ام يعم تدِأَو تدم وطرألا ىلا ةدوعلا ىف نادئكتسالا ىلا هعم

 بهذ دق نودرغلينولوكلا ناك اهيلا ىلوصو دنعن كلو ماعنلا شيرو ليفلا

 نادوسلا «8 »
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 نجسلا ىف هج زأ لا تأ ارفراحتلا عيج نيبو هنيب هئيس قلاوس وذ نئفلل ريثم

 هرورسث نم مقونأ تنك ام كرادنأل ||

 را جيد ومب <03 --

 منع خال

 انف رثكت ىلا (: ا مئافلا دالب لازغلا رحب لصتي امو

 رمحالا ينذلا تاذءاغببلا |

 تنايلسا كت: ىلا تلخو ىتح رابشلا عراشم نس نسا تدحأ كلذلو 011
 نرتسل مءاسن نأ ريغ داسجالا ةارع نويساحن ناولالا رح مثلا لهاو |!

 عاونا نم نوكسلعام لكو تفج اهلك (منريغي ىتلا رضحلا شئاشملاب نمتاروع |!

 مهنم لك لاح بسانيام ردق ىلع دءلا قون يتلا جاجدلا رويطو تاناويملا ||

 اذلو مهنا صا ماملط او نولكابام رذنأ مهدنع ل بالكلا كلذكو |

 مهدنع ةليلق تناكأأ

 مال لاو ةردلاو ركسلا بصق بزل ةيسن ةعساو ميضاراو 0١١
 ةلانه راطمالا لور تكل سام تاك

 ءاساو الاجر هيلهال( ورندلا ل .ج) ىمسن ليج داليلاهذه نم فرط ىفو

 ناقتاب ىانلا نمبرض ىهو ريفافسلا ىلع ناملالا نوب رضي ءانغلاب ريبك ففش |

 نادابلا ىلع اورعو داصملا تقو ماع لكس أر يف اولزني نأ مهتداع نمو بيج
 ىلا نودوءيو مهماع توق نوءدجيف مدان 1 ل

 منأ م | 0 لكال ةليفلاو رويطلاو شوحولا لود أطصي مهو م ْ

 ا١ىدمال م دكاخأ لع لودتعإ د اساح مهفعضأو نار تايملا كلت ىلاهأ |

 مهلع دحا]



 كفل

 ريس لطعت كانهو لازغلا رح نم ىبرغلا ءضاشلا ىلع(قرلا عرشم)هل لاق

 ىلا انعلطف هئم ةريثك طن يف رحبلا دست ىتلا ةفيثكلا تاباغلا ببسي نفسلا

 عالضالاةعنرص كوشلا نمةببوز اهم انف ةعساو ءارعص ىهو عرشملا ةطح

 انلسرأ مث ةهجلا هذه حتف انالعا ةموكملا لع اهيلع انمفرو مايحلا اهب انبصنو
 ةموكملا ةبالو ىف مهلوخدب مانملعأو اورضخ لئابقلا خئاشم يلا السر

 ركاسملا عم ءارشلاو ميبلا اولدابتو رورسلاو عوضملا اوربظأف
 (تاكرشلا) نيبابكسلا ءالكول انالعا تاهجلا عيبج يل! اروشنم انبتك من

 ءالكولا كئلوأ ضخ نأو ةيرصلا ةموكتملا اناعر نم مهتروريصب يلاهالاو

 كب ىوانق رضح يتحلئالق ماي ضمت لو ( قرلا عرششم ) زكسعهملا نابعالاو

 ءالكو اضيأرضحو نيمئاط لئابقلا ىلع هخئاشمو (هؤالكو )هراظنو ىرومجوبأ

 اذكهوةراكلا تاناموتلا تاكاوراجتلا ريهام ىماوشو ل

 دادتماب ميرورسو مهتعاطل ”اراهطا خا دن اذحأو نودش راسا ل0 1

 ةصحو ةحاسالا محلاجر نم ذخأت انكو ميلع ةيرصلا ةموكملا ةطاس
 ليلا نئرسو غمصلاو شيرلاك امل ةركتحلا تاراجتلا عاونأ نم ةموكحلا

 ررضتلا نوررع اك مهلا الا اهسامحأ ةثالثب اردّمم ناك ةصحلا هذهرادقمو

 نم ةموكملا مهبفعت نا كلذ ريظن ىفا وسلاو :ةموكللا كرتسام ك5

 موطرجلاو لازنلا رحب نيب اهك اس ىلع مهمئاضب لقن ة را

 ادحاو ةيراجتلا تاكرشلا هذه نك امأ ىلا هجوتن نأ لاما مزاتسا دقو
 نما صا ردصتساو ا[ ةموك و اهصصح مقل رخآ دعب

 كلذب ىمالا ردصف راجتلا كئاوأ سّقلا ام ةباجاب نادوسلا مومت رادمكح |

 ميقتسم ريغ لجر هلا 0 نرد ) 0 نم تنس كلذ لالخ ىو
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 لازغلا رب تايري لم

 * رتبأ سيردا ثداوح> ةبادبو - لازنلا رحبل اردم فاؤاانييعل 9

 نادوسلا م او هش ودرغ نيبعل 1 لم وطرخلا يلا ريضح

 همسا لجر لازغلا رح ةهج نم رمحالا رحبلا لحاوسو ءاو:سالا طخو

 رام 11 2 ةراجللاب لفتشا لضألا تان د وهو ع رثنأ سرداد
 مد و ل جاف نودرع ةلاقم تاج | نينايكلا ءاهور نم

 كلوت دز ناكو دن اشاب زهرا نانا 1 لا نم همام لع

 نسحوإلا كتحلاو كتفلاو باسلاو ةوسقلاو غلا لامعأ نم هباصعأ جيهام

 اهتاريخ نم هل ركذو ةيوبدحلا ةموكملا ةطلس ىلا لازغلا رح تاه مذ هل

 امرشا يذلا مالا رادضا ةبودحلا ةدسلا لأس كالذلو اهو هلابمأ كرام

 ردم باتل كانه ةيداهللا طابض رايك نم اسلجم دقع 6 ردصف لبق هيلا

 نودرغ ىلا رسأ دقو امل اريدم ىنببعت ىلع مهمأر رمتساف لازنلا رحب مومعل

 دنجي هناو لازغلا رحب لالّمتسالا يل خاط اشاب ريبزلا نب ناملس نا دقو

 همر را كانه ةيراجتلا تاكرشلا لع (اطتسو دوج كول

 ةيب طا راخذلاو مفادملا ضءإو ةريبك ةوق يعم نسي نا كر اذلشو هيج

 ةلج تذخأو مددعو مهطابضي تاكول, ةتس تبحصتساف ةيفاكلا ةحاسالاو
3 

 نيك وأب وني رد نيخ و را ونييلمح نيعفدم ومهحلساب َْق وزيشابلا نم ل ا

 ةيعارش ةئيفس ةرشع سو تارواو ثالل# لع ادكه أر سو ناسرفلا نم

 نان ذك | هدر شف لانا سو امو شالا رجبلا قيرطت لازنلا رحب ندصاق

 عرشم يللا انلصو 0 أن ريس انعيأتو اضا ةنداهجلا نم تاكوأب ةيالاث اهدنج
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 ٠ مبقأنأ هنم ةزاجا تذخأ تنكو . ارتاكنا يلا اهرداغمثةسهاقلا يف مايأةرشع

 |١ ىغم دعب ها داانوروأ ف اماضق ىلع م لمع لا رش الاةيواثلا ةدك رسم

 ْ مومم ادصاق ةيهاقلا حرابأ نأ فارئاث ارتلكتا ىف وهو هنم ىل درو. نبرهش

 صمالاب تعدصف ماعلا هرادمكح ليكو ةفصن ءاوتسالا طخ
 سم يس

 :اوسالا طخمومعل ارادبكح نودرغ نييعت

 || ىمارودصياهيريدم ليكو نمتملعىتح يقير طف ربرب ىلا لصا دك أو
 ةسادوسلا دالبلا عيمج اناعارال نودرغلّولوكلاهب نيعل ودخلا نملأع

 ' ةفيظو نمب وأ اشا ليعايسا لصف كلدينورمحالا رحبلا لحاوسلو هن رصملا

 ٠ ٠  3مما رم . 9 3
 هند وى ةراخا تاصح م 4 7-5 رمان هدصفو رس ىلا أشاب لودرع

 || ىتافكلذ ناك دقو . هلوصو نيح يلا موطرخلاب قب نأ يلع راشأف فارذلتلاب

 : امملا لصو يت> نودرغلينولوكلا تر ظننا كانهو موطرملا ًادصاقربرب تحراب

 هنييمتنامرف ناكو . رادمكح نم ليقهورب ل امت نايعالاو لئبقلا خياشم ىلع

 || نادولا ةراعل امفاوم هاربام ىلع اب فرصتي ىتلا ةقلطملا ةطلسلا هحنع

 ملا هلاوحأ ميظننو

 نادوسلا مومترادمكح ليكو ةنيظول ةيلاتلا ةفيظولا يه تناكو
هد م<) يودخ ع ردص نيملا كلذ يفو

 كالمأ ىلا لارا رحل تا

 ( تاكرشلا) نيبابكسلا باعصأ ةطاس ىف لازال تناكو ةمرصملا ةموكحلا



 ندد

 أ| تناك يتلا لئابقلا ةرفنو لايمالا فلاخت كلذ ىف ًايعارص سكملاب سكعلاو
 ؛ ل 0 ىلا جاتحا !إك اذكهو أممادعاب ةهجح لك ا ةنعاف ع هيك

 عيمللا ىلع كلذن هتطلس ديأتتل اهنادعأ نم مهبختني ةهج ىلا اهلسرب

 0 اوروبا ريدم 0 00

 1 1 ل رشا (يىلو ص)ةهج نم | :دوعىلع عيباسأ ة صل ىضم دعلو

 طخ تايريدم ربكا . لاس امعتل

 ش1 طايضلا 0 عم لع اهاملا ةبطخ ف نيبعتلا اد_ه ناعأ دقو ءاوتسالا

 ١ ةنارجه 4 ةنس لثاوأ ىف يثابكبلا ةشر لا يتقرب خرا |ده نبع 0 ناكو

 || روباو ىلع تق ةريخذو توق نمينمزلب ام لكو صاوالا تماتسسا نا دعبو
 قفيظو رف ردم ِ ) ةروصنملا

 أ تلا صاوالا قبط لمعأ ربشأ ةثالث وحن ةهلا هذه يف تيب دقو

 هب رغ و هيفرشو هن ونجح 1 رطعلا لا نيد 0 ودعل ةدملا

 || هتك ىف ىرصملا رطقلا ىلا لو ل نك ثع ةيسلا هذه لالخ قو

 0 اندعوكلذ ناك دقو ٠ هنع مالكلا ناي ىذلا كب بيطلا ماقعاتلا ىلدب نيعو

 وبدملا مر اااةيسوءو نودرغ ليثولوكلا لباقو ةرهاقلا ىلا هللا هكرب ىلع

 ف 5 7 يلع م تت كلذ ناك اناَتنا ذ 35 ةلياعملا هدم هعط تنك ور ويشمل

 ريثك يقح ىف ةداهشلا نس 0 لودر غ ليث :ولوكلانال ١١8.4 ةنس ناضمر رهش

 لظو الزان نودرغ ناك ثمح ةهزمأا سد لا ادع ةلاغملا هده دعلو

 0 1 لل ب ...٠-٠ انا 1 ل اول قال شمل © نظل لل هلال لاك: 1 11 021 ل ف



 كيفما
 ٠ رع لاوداو ةعساو ةراخ م مهداز لقو مولع راقملا دح_ثا

 ديس دب ب” ب مسن دس سسسسي ب

 || مهدلام بهنولتقلاو رسالا ىف اومقو الاو تقوب رشأ ىف ةذحتلا نويل

 |١ تحن ةهجلا كلت ىلا اهم ثعب ةلمح زوجي نا نودرغ لم ولوكلا رطضاف

 || يلا واف دوبل ةيدامملا طابض نت هلصأو ىات لا ديخاتا دش ءاسسلا هدا
 || نوضرعتب اوناك نيذلا ديبعلا سمه اهلكسن ةرمعو لابجاهاك قيرط ىف ( هكوناللا)

 || يتلا ةهملا ىلا لصويت> كلذك لازاموةيرانلا هتدلساب مهب رفظيو مملتاقبف هل

 أ| هعمو دم نب هط همساو داقعلا دمحا ديسلا ليكو كاك يأ رو اهدصق

 1 ف ةعضإو مهعتمأبو وى ءاحو أف اوناك ىتلاةطرولا نممهصلخن لون رصم

 1 ردن و رمبلا ىشع 6 اي وطا شع ءارذخ ناوناتاذ م هلوناللا رمح نكد راج

 | 0 اوداعو لح او بوكرلل ال كلذل اوامعتس مخو رغبلا ردن 6 اهابلا

 أ| ةمرئلا رجلا هذه ةؤرا ذخأم لك انم جملا ذخأ دقو ( هوداللا ) ىلا كلَ

 || ركاسملاو طابضلا ىلع اهتزو.نانودرغلينولوكلا يأرو اهتشيعمو ابلكش ىف
 || نكمأ ىتح تبرد دقو لملاو بوكرلا انشق ايش نرد كسا

 أ| نوكت الف ( هكوتاللا ) ةطقن كرم نا ىأر مث ةبوعص لكي كلذل املا عتسا

 |متاريخ ةلقو اهدعبل ةءرصملا ةموكحلل ةعبات

: 2 2 
 هيت ن1 بوصل دع 2 تك

 أ تراضة با تلا ءاوتسالا طخ تايهف رس ليولوتسا

 || راتخا هدنع نيذلا دونملا ةلقو اهفارطا ىبارت عم ةيرصملا ةموكملا ةضبق ىف
 || راجتلا بارز نر وجاي كاع اوتك ندا تاركا مضي نا

 || اوراصو انرك اسع كلس يف اطار د للا مهنم دخاف كلذ اولمق دقو ظ

 ْ نم مثدعي مهتماقا يف ىعارب ناك نكلو ماظن و ةيرد دونملا يح كلذ دعب

 : قرع ةطش يلا هن ثعب ترغلا هيد نم ةليعأ يذلاف ةيلصالا مهزكا م



 كلل

 عوبملا مبلتش داكب توقالإ ىلب وطلا تقولا نوثكمي اوناك يتح مهنءلئئاسال ْ

 اونأ ثيحنم اوءجري نأ اورطضاف ١|
 هسفن ةحاصم ىلا رظني افانم ناك( هسيتمأ كاملا ) نأ كلذ نم ربظيو

 ا ملع لوصملا قيرط يف سيلدنو شغ لك لمعتسو ||
 نعلوعىنارصن هنأ فبرع الف نودرغ ةيحيسم نم ققحت نا لبق يبالسالا ||

 ةيرصللا ناّمارلا ههنع تناك كلذلو . انيد ةيارصنلا قئتعاو يلوآلا هتبغر

 زياكلالا ةطلسل عضاخ هنا يعدا زياجنالا نم حايس رضح اذاف هن .زياجتالاو ||

 لا م ذر نيدرصلا لق ن هم ديلا سشس ا ,زياجيالا ةبار 1 رلا عفدو ||
 امثاديزيلجتالا لملا عفر هرم ىهتنا نكلو ةبرصملا ةموكحال مل يات هبأ ةجحي 1ْ

 ( ىلورم ةيربدم ) ربدتعاو هلاح ىلع نودرغ لينولوكلا هكرت كلذلو

 اا كالا 1 دلل نكرم ةندملا هذه تناكو ةيرشلا ةطلسلا دود رخل ||
 نادؤسلا ديلاوم نم هلصأو كد ميهاربأ دمح ماقيمتاَقلا امل نيع نم ل وأوأ|

 هيعمج نبا هنرهشو

 ( هوداللا | كلغ ىلا انعجر رابتغالا اذه ىلع ةنر هلا سيسأت دمبو

 5 وصخوامظع ا رف انندوعل ه وداللاىلاهأ حرفو ةنئمطمةنما انش رط تناكوأ |

 تاريملا ريثك عساش رطقلةمصأع مهتابدم تراص ىتحةريثكلا دالبلا انحوتفل ||

 يربكلا كلاملا مماومك ميظعنارمت لبقتسم اهل نوكينا نولمأب تاكربلاو
 (كراك كل نا اكل ناصأ رابتلا ةطلس نم ىلاهالا ءالكه ضاخو . ١
 ؟(وتالال] نم را ننلا تاج ءايأ مضي هوداللاىلا المو نأ بتعو .ندبتسلا |

 دمحأ ديسلا ىئارززاب اموب رشعي'ا ةفاسم ( وركدنك ) نيبو اهني ةهج ىهو |

 كو و ةدددش ةَش ا ديبعلا نم ةشاضم كر رخآلا راحتلا نم ةعاج و دافعلا



 ظ 0
 | ءانب نكسلو رمح لاعنلاو براوملا هيلجر ىفو ةكم لهأ مناك ةمامت هسأر ||

 1 كفزعف رار قوز هنكلو ةئذح ءانا نم هلصأ باش هدنع ناكو اظنم |

 ) اج وهدا ) حاتفم ) همساوةيلالا هتغل قوف ةيبرعلاودب زيلكتالا نيتغللا ظ

 || ةلدابموءاطءلاو ذخالا فرع رابجنرلا ةهجنمحايسلاوهيت أب ناك ام ةرثكسلو هل

 ] ةموسلا لاوخالا عال وسلا ايادملا
 0 ةجرد لعهلهأ ناكو هي رفأ لهاع ماكحي وأ هستمأ كلملا ناك كلذل

 أ موركلا ةعارز اونسحأ دقو ىرخالا تاهلا ىلاهأ نع اعون مدقتلا نم ||

 | ةعماش تاباغىف ةيدبدملا ةديدللاهكاونلا اكس د مهدنع جرخلام فالخ

 ْ اهرخن ال هش 'داكياأل ةليوط امايآ اهلك ى رئاللا كل
 نودرغ ليئولوكلا لدايتو هستماكاملادالا يف انمدق كرش الر

 || ةموكسملا نيد هنال مالسالل هوعدب نأ هلاب ىلع رطخ ةدولا تارباخم هعم

 || ليئاقلاو مانصالا نودبمي سون هموقو هسيتمأ كاملا نال يمسرلا ةبرصلا

 يالسالان دلا لا > اهموقو هميلعتلء|لعهيلا لسرب نأ هنمىأطو لوبقلاب هءاجأف

 ظ نم نئاو طل ]الا ةمئأ نم نينا هل نود ليولوكلا لسرأ للك

 ماركالاو ة وافملاب(هستمأ ) كاملا مهلبقتساف ناتملا ةقيرط مهلايرجيل نيقالملا

 ظ 0 دق م نكي هالباقو هيلا اهحوتف نيمامالا ةلباقل ادعوم برض 1

 ةيحان نم هيلا اءؤاح تنست وربلا نيثوءبملا نم مرلص 1 سوسقلا نم ةعب ار

 أ| نعقيرفلك لأس ذخأو هلامث نع نيرخ لاو هنيع نع ءالؤه لعخ رابجزا

 !| هيد ىحيسم لودرغ نأ نيمامالا نم لاؤسلاب نفح امله 6و هند رف

 || هلوخد ىفهريشتس نودرغىلا ستكو ىحيسملانيدلا راتخا سوسقلا ءالؤه نيد

 نيلعبم ةدد دع امايأ نيقالأا امهقيفر ونيمقفلا كنب ذ كرئام دعب ةينارصنلا ىف

 نادوسلا» ك1 ع



 ظ «04)
 ةددتما كلما دالأب ! يل هئيحم بيس ٠ نعود رغلع ناو االآسمم ةيظع كلك اهم

 يوكشلامكل انثثب امو انتلاح نع نوضار اننا كلم ناسل نعالئاق اهف هعزانيل

 نع ىن يف ن ىذلا 0 ا انبابنا ىلا مكتب ةللاللا او ةحا ظروفا وأ
 هش ن 0

 ليولوكلل هيتمأ كلملا نذا طنلا اذه لع ثراد تاراخم دعو

 اودودإ ا !اهالل "لوصف اهدييشل دير قا ةطخحلا ديلا نأ لودرغ

 ةرايز يف ايبس كلذ ناكو . ءارشلاو عببلا رك اسعلا عم اولدابت نأ مدالب ىلا

 علخو .ة 3 رخافلا ايادحلا مادهأف ل لودرغ 0 دال ايلا نانعأو 0

 قديطا رفح لع مي ل انادتساو هسا اريثك مهطامسا 00 ةسئفئنلا علخلا مولع

 اهمزاول لك ةطحلا ءاش 5 نأ دغل وا |مهء 0 دارا نيالا ماكحتسالا ةماقاو

 كلملاناكو هنري دملا هده حف 00 ءقدم 5 نلطار يي 0 كا اع د

 ا ةدحاو ب نوكنانال وو دادولاو ةيحل اب كالْذ لكدأ هل رها اد هميثمأ

 اهداعساو اهنيمأتو ةيعرلا ىلع يتطصاس طسب ىف ةءرصملا ةموكسملا نم يتوق

 م ع 1 كا رة ل رصم ىلا لسوأ نودع لن ول وكللا ناكو

 ا 1 3 هتلود مايأ 8 يشياعتلا ابكر ناك ىتلا ينو عم اهكرب

 ل ةيَق رفالا ىئارالا بامخا نم ىميف ىلو ص هنربدم قمار امأ ,

 ةريثك مننلاو قبلا نم اهتيشامو ةسعار رلا يف نيمدقت املاهأو ةرماع اهدالب

 اينرقدل ٠٠١ 20 كاهراجشأ ءال نم ًاققد ايسةي ودم اهرهأ سلو

 ينافل امنوفلب رزالا مهتسيلأو .ةقيقدل هطويخيف ليتلاب ءىش هبش ًاايرس قد

 يلمسلا يقاتل اورتسل مهطاسوأ

 ظ لعو رابجزلا اعنص نمةبرب ألا يطابقلا س دأب لاكف ةسقل هما كالملا اما



 كف

 ااذاف نوكشسر كر لك نع ًالّوأف لوا كا مكرابخأ نأ ىرأو هسيتمأ

 لمولوكلا هبت مترس ىلأ مكنم ىتوبسحاو مكعم : ولتحاف نا ملكش

 لاح فاك | قوف تبشملا نم با رفتع لع هلم صاو همركاو لودرغ

 يل وس 3 ردم اند ذآ ل ا لَظ و

 راسا وود وو ص وك

 ا . ىفانعرشو كلملا 5 هزوح نم 0 نادم دالب لوا 3 انلصو 01

 نرع انولغشن ىتح لاتقلا اننوشوانب ديبعلا ذخأ انل يلوا ا ةلع دع نكس

 3 اظتناب انلاتمل لوعمت مه الف البو م اتمز كلذ ع انللظو ةطحلا كب 2

 نط نإ ار 5 رع نإ «يبل ولدا

 لامالاولر ع هساعف 4 م راخ 3 لودرغ لينواركما ادب م

 هر مئانجئاوح ا لع م نيعمسل اال ىت> -مهدالب مهكرتوأ انهو>و ن<

 ددرت النتابلاوهَني دش ناطلسلا ةنوق ىهو ةبرصملا ةموكملا مسابنون 10

 ام لإ راجتل ري اهحتفتو ةلادملاو ةيندملا اهيف ممعت نأ الا داليلا هذه ن

 ةموكملا ىف ص 1 هداليلدبرب هسيتمأ كلملا نك ناف م,هفانب س انلا 0

 ةرافا .هل بتال دونم هنأ لاو فراولا هلع لظ د كح لظتساو 2 هللا

 أنااهو 4 ةرابجلا اذا مترو ىساورلا لايبخل كديام اهرادتقاو ير ند

 نووضتسل اع : درلا م 0 رظتنا يلورع ميم

 نودرغ مولي هسيتمأ ا كلملا كيع نم لوسررة ىح 7-1 ضع مف

 لري ل رداقو هدالب يوهو هنوف هئك ميال ثيح نم كالملا هدب دهم ىلع

 اه دحتتسا اذا هب رصملا ةموكلللا ةوفذ هعمش داق“ .ميظملا ءاليلا ه4عم نعءو 9



 وتلا هانعاخا الاو لثتما

 ا يح ا

 «دالب ىف هرماو هسيتما كلما
 ركص يف كرتن و ددعلاو دداعلا ةريثكةوق ةلمح ادرج كلذ ىلعو

 يهو (ىلو م) ةهج ىلا هللا هكر لع انرسو هطايضب دحاو كولي يوس هكوتاف

 يذلا اج | اياكو رسلا ىف مايأ ةنالث ةريسنم هال انك" يذلا كرما قع دنبت
 تفمض نملا ىفنعاط خيش ىلع الا رثءن إو اهورجه دق اهلهأ اندجو انّ رط

 زارف نع هاتلأسف نق مهعم هوامحم ملف هنع اولْقُع مهناكو هب لاقتنالا نع هالجر

 هستمأ كلملا نم نذا الب مكولبأ راباقال > اورف 0 ياحاف انهجو نم ىلاهالا

 لعام 22 ىلا وأما 7 1 0 اوجاتحت نأ دبال مكرو ص ىف منو

 اذهو مار دلاب ولو ن هام لا م وبيج ل دعب ال م رابد يف وق اذاف لقالا

 اوناكنيذلا حايسلا صأ 000 6 مهيلع هتش بجوو كاملا بضغي ام

 نيموأم ريغ يلاغالا نذا نودرغ لينولوكلا هللاةفرابجتزلا دال نم نيت

 كيلع ىئخن انرص اننا لاقو لجرلا ىلا تفتلا م مهدالب نم مهترجابم ىلع

 لاتف.اذا لمفت اذا انلاّس ىلع ان واجنو انتلباق كنال ككلم نم ءوسلا

 لاقو ةرينص ةبرح ىلع هدبب ضبق مث منصأ اذام ينم يرتسف انأ امأ لجرلا
 زعل ع 7 نأ نتخا ترص دقو مكنم ادحا و ىلوربتعاف مكب د ولأ انأاه

 كحضف . بيقرو شاو ءىش لك نه هل يذلا كاملا ىلا رجشلاو ردملاو

 اذه لإ ١ ٠ ابان لكصت نيكف لجرلا اهلا تالايدق كاقوانودرغ

 عيمج نال لجرا لاَمف ٠ مكيلع بيقر ءىش لك نم هل نوكي فيكو دملا
 كاملا ناوعأ نم ديدملا ددملا ةئبخم نوكت نآو دبال انور يتلا راجشالا



 ةودوت ند نمرة وف نر سمو وا/ د ل بت

 يي 1

 ظ نو.أيف هعاطلاو ياستلاب نيلهالا رباخت نيروصحك نمزلا

 أ| ةحيبص 00 مهجارمأ ىلع نودرغ ليئولوكلا , منبع ةماقال انللم الف

 اا ةراشادحر اكوا كرتو نوتمارلا ةحلشا 00 ةسخ ةبادحا مول

 || يتح > قيدعلا لع عش "ل دك مف مالظلا سلغ ىف مهلا هحونو ماكحت 1

 || مهبارذ انكسلتماو رابدالا اولوو اهلع اوربصي ملفةيماح ران انو مهلصأ

 اهلك بالسالا هذه انذخأف ثانأو باودو ةيشام نم اهيفام عب مج مارقو

 ظماشملادالوأو ءاسن نم ريثك ددع انذخأأمةلجج نمو ةكربلا ىلع ا 0
 بلطملا نايعالاو خياشللا ةدوع ىلا ةيعاداتمم ءال وع دوجو ناكو لاهالا)

 امادعا لعاش 9 ةيركشلا اديبع اونوكي نأ لع مع وفعلا

 ةروكذملا ةمعقاولا موب رصع نودرغ لينول وكلا هلا مراسر تءاج ايلف

 ( طقف هللا ف نودقتمي مثو) قيئاوم او دوهعلا مهلع ذخأو مهتبوت مهنم لبق

 مهخئاشم اولسرب كليا مانغالاو راقبالاو يرسالا مهملسو هولاقام ىلع

 مههاوفأ أ يفبارتلا نومشي | وناكم من عوضملا ةمالعو نيمئاط واخ مهنابعأو

 كالملا ىئارأ نم ( يلو ص 1 اوريسل نال مهعم قشنا 1 0

 ءرباجأف ةزجبالابةي ركل زاخاتلاوةمتمالا ناسا لاس لإ هل ا هسيتمأ

 سايلا ديدش ةوطسلا ميظع رابج كالم هسيتما نا اولاق مهنكل و ةعالعو ا

 نحن اننا انم فرعي نأ يشخمو مفادملاو ةئراننا ةحلسالا هدنعو ةوقلا ريك
 انلاوما نوبهنيو انءامد نوكفسي هلاجر نمةوق ذب دعب انل لسريف هيلا ةءالدأ

 نآلا منأف مكيلع سأبال نودرغ لينولوكلا مل لاقف انضارعأ نوكتمو
 . || مكتمؤتو مكتادعأ نم مك ظفحت نأ امتابجاو نمو ةيرصملا ةموكملا ةيعر

 أ ناف ةيويدملا ةموكحلا ةعاط ىلا هموقو هوعدن هيلا نوبعاذ اناو مكرايد ىف



 م00

 ةيعارش نفس ةلجةطساوبو انمميذلاروهاولا ةطساوب (هيلفدلا) ةط# نيبو ةطخلا

 كلذ لالخ تدثلا

 انوش يدلل را للا 5 نع لع نودع لعولوكلا ن ًايطا نا دعلو

 زا ص هوداللا ةط# يلا انبجوت 1 < ةيافدلا ةطحم ىلا اندع ( اوةنقام ) ةبج ىف

 ندعو انعم ىتلا ةريغصلا تاروباولا انبكرف لينلا دوعص متدق ناكو مومعلا

 ةريغصلاتاروءاولا ترن ىهيلفدلاةبج ىلا يرخاربلاوةراث رحبلا قيرطب ايناث

 ١١ ٠ امامت ةلئدلاو هوداللانإب ةلصةمةخاللانوكت ئعرخاو لالش لك نين نئسلاو

 | اطفال اقرأ ةموكملا تناكدتف ةروكذما ةريدصلا تارو اولا امأ
 راصو( ازئاين )هكرب يلا لمح اهضمبو موطركلاب اهضعب بكرف قيدان.ص لخاد

 ةرييكلاةيعارشلا نفسلاو ةديدجلا ت ا || تكغنأ © هناسرتلا يكانه هكر

 نم ةلبس ازئايللا ةريحب نيبو ضبالا رحبلا نيب ة-الملا تراص دّمف ةلمجابو
 دونإلا لقث لبس (مامهنب ددرتلا حايسلاو نيبوابرالا راجتلا نكمأو هجو لك

 كلذ ديرأ اهلك ةيبرحلا مزاوالاو تامبملاو

 لاك هالو ةيرلا لاخلا نم انتبعا اندختا هلفذلا للا انانغ نأ دعتو

 رراخذلا هذه لجل اهنم دبع ىنلأ وحن انرجأتسا ثيح(ةكربلا)ةيقرشلا اوةنقام
 (انو رار اك 3 ) دالن نم يهو( هكوتاخ) املا ةهجلألأ ةلمت انلحرو ةعتمألاو
 دنعو ةروكذ ملا هكوتاف دالب ىلع ناطاسلا ةلزنع ىناثلاو:لاو ةلزنم لوالاو

 مه انيراخ هايم كرب ىلع ءادلاب اهواهأو !رخئاشم انمباق اهيا انوصو
 كلذبو ابراهرف مهنم تعي مل نمو أ ل د مهنم لستقف تاءاس عيرأ

 ةموكلا ملع انمفرو !هئطاش ىلع ةطخماشنا يف انذخأو ةكربلا ىلع انيلوتسا

 نم رهش وحن هائنثا يذلا ماكحتسالا يئانثكمو أهحتش انالعا عفادملا انواطا 0

 وحب
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 لسن انقأف ارب ةطبع ءاشنا رشابن نأ نودود [يواوكلا ساو لا نا ||

 ظ اهانحرخاف ُة هب رح تامه .و تحل ةلجو عفادم تعم ار كف اكو كلذ

 ةهذلا كده 2 انالعا 50 نبرشعو 1 انملطاو ربلا ىلا

 ةريلا اعوج اًكيلع اودبطأ َىح ذادملا كارلا ىلاهالا 0 امو

 || 2 برح ىلع نومداق مهلك ب اشنلاو بارما نم حالسلا وك اش مبلكو

 || ركاسعلا صاف هذه مملاح نم ةفيخ نودرغ لينولوكلا سجوت دقو

 | اعد نأ يه ةمفان ةليحفف ركف مث 'ئراوطلل دادعتسالاو بهأتلا ىلع نوكت نا

 || جبتيال ىحاما ًاشنا انك يتلا ةسرزلا لخاد انعم مبلخد اف هيلا مهنأي

 سال ميل 44 ذخأ ان 1 أهر مم اومهود ايإ يلو. ىلاهالا انْيلِع

 امو مهكاشم

 يلا محلأسو ًاريثك اونئمطاو او> رفق رمح تاجاجزو فويسو سالم نم

 || عاوناو رفصالا ساحنلا اهنا اولاقف اهذ اهنولدابتب ىتلا ميلا و مدنع ن سلا ةراح

 ' اريقخ انكواشايركت ليوفصرسلانزاخ قربتك ايس ناكو ضال عدولاو زرخلا

 ظ اريثك مهني اهؤار الف انعم اهنمًابناج
 ْ مهزانم يلا فارصنالا ىف مه نذا مب نودرغ ليم ولوكلا قثوالو

 ||انل ةيده مندلاو ربل نمارفاو اددعانل اولسرأ لق دملو ناكاش اوت
 / أاو>رمف مهتيده لباقم زرخلاو عدولا نم اع نوذرغ لي واوكلا مهاطعاف 5

 أ وغو نما نم ةرفاولا تايمكللاب الك قر رار“ اودخأ مئاديدش احرف هب

 اةبوكللا نوح ٍ عمتجا ىتح مهدنع ةجئارلا مئاضبلا كالت ع نماأهميق ميل

 لع ىلاهالا نم ددرتلا رثك دقو راطنق نام سلا وحن م انا هرثعة دنا

 أ ةموكسحلا اياعر قدصأ نم كلذ دعب اوناكو مج نوكأ سع نمو أن زك م
 هذه نيب تالصاوملا تو تارللا كات ىف ةريثك تاحوتف ترج مهطساوو



 « موب

 ] جارس ىددقا ىلع ًاسيئو هيلع نيعو ( موطرخلا ىف ءاوتسالا طخ ناوبد )

 (ءاوتسالا طخ لاغشأ ظحالم)ناونمب ( هتبتب ) رورشملا

 ٌْ ىعسو أهسفن ةعاق ءا اوتسالا ط2 ةماوكح كاراص 2 راتلا كلذ نمو

 | طخ تادراو تراصو ءاوت_سالا طخ مومعل ارادمكح نودرغليثول وكلا

 ]| طخ ناود سئرل قوف نم لسرت كسمو شلرو لسيف نس نم ءاوتسالا

 ىتلا صاوالا بسح ابلسريو اهباسح يدؤب ىذلا وهو موطرخلا يف ءاوتسالا

 رادمك.لا نمدل ردصت

 موطرلا ىف ديدملا هلاوبد بيرت نودرغ ليئولوكلا متأ نا دسإو
 || انا لاح الا ذل نيعلا ةحاجش ازورسو .ءاوتسساالا طخ ةهج للا اناذع

 كلذ لاوحام وأ نيربش ريغ يشابزويلاةبتر نيدو منكي لف ى ماا

 || هوداللا ل_بج ىلا اناصو الف( نيوحات) روباوب هللا ةكرب ىلع انرفاس 9

 || وبدلا رواو كش مهرضأ اهم انورظتناو اهلا اولصو دق ةناسرتلا لامت ناكو

 ةميرأ وحن ىف كلذ متو هيلفدلاب ( ةعانص راد ) ةكربلا ةناسرت ىلا ًامطق هلقنو

 0 قاسو مدق ىلع ايراج ةناسرتلا ءانب ناك ةدملا هذه لالخ ىفو 1

 ,ناهج فشكتسن ةكربلا جل ىف هب انرسو هانبكر روباولا بيكرتو حالصا
 افوفص اهم دحاو نم انرتقا الك اهئتطاوش ىلع نوفش ىل اهلا نك ثحاا

 لبقنم ةيراخبلانفسلا اوأر اونوكي مل ذاتاروباولاة بؤر نم نيشهدنم نيبجعم

 ةتماسح عم هلق ةيفيك ف نوريحتو هتماخض اودهاش لكم مع دب زيناكو

 ةكربلا ىلا

 | ةمقاو اهف تناك يتلا ( اومنَق ام ) ةوج ىلا انلصو انريس ءانثا ينو

 | انيسارم انيقلا كانهو انسح الابقتسا انولبقتساف نانيل زيزملا دبع موحرملا
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 ف اناو لودروغ ليو وكلا ماق هوداللا ُ ن.رهشلا 9 ةماقا دكعلو

 لك ىلاهأ حرف نم انتدوع ىف انلامأ تارمث ادهاشو موطرملا ادصاق هتبحص

 ماظنلا ندسحو دغرلاو نمالا نم 4ف اوراص اع مرورا أهيلع أر ص ةه>

 رفاظلا مافلا هب لباب امم اهؤف انليوقو موطرخلا انلصو نا ىلا

 بوب ةنس لئاوأ ىف كلذ ناكو موطرخلا ةنيدم يل انلوصو بمعو

 ممدق ىلع رادمكسلا ب عااشاب ليعاساو نودرغ لسولوكتلا قشا ب م

 ةيرادمكل نوكي امهدحأ .نيمسق املامعو ةعانصلا رادو لدائصلاو تاروداولا

 ةينسلاةمعملل كلذ نع اضرعو ءاوتنمالا طخ ةيوحمل ىاثلاو ناد ودنلا و

 في اندخات كلذ ناكدقو .هذيفتت نادوبلا رادنكط ودنا لا

 ( ازئاين ) ةريح يلا مهعم اهانل_رأو اهتالاو اهددع فصنو ةناسرتلا لامح
 لع هيلفدلا هةط# ُق ةعاتَص راد ءاشناب 1 لينولوكلا 7 ثثيح

 ةيفاصلاو نو-اتو نيدرو)تارو.اولا نم انبيصن ناك مى ل رغلاة ريحبلا 'يطاش

 تناك يذلا( ةيليعامسالا روباوو سافرلا روباوو ه ةرمو هباباو هروصنملاو
 ةريغصوةريبك نيد هن را 0 اضيأ انونكأو هحالصال نزلا 6 هتاودأ

 ميو مايملاو تانييمتلا نم انمزلب أم ّ اهف اهتم راك انالكت سمحو

000 

 مولع رخا ىف ءاوتسالا طخ ناويد ءاشناركذ
 ليولوكلا يارتاودالاوةعتمالاو ةروك ذملا تاروءاولا ليحرت دعبو

 ةيراد كح نع هاصةخم ءاوتتلالا طخ لامعاب انا اناود ءىثلا نا نودرغ

 هانبو ةمزاللا رتافدلا هل كجنوأو :نيفظوملاو باتكلا هل ترون

 نادوسلا - نم
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 اولا ا ل درر تبابلعأ انءاجتلا لف ن٠ ١ وتقام )اللا ةطقن قأ|
 لالخ يفو ممامأعم نسح نم نبرو رسم اني رشوانلكاو مهدنع انجن ةجاف |

 ىضوفىفنحي اولاقف مهلا رة غباشم نودرغ لينولوكسلا لأس كلذ |

 ناذوضرت له نودرغممل لاف ليلذلا زب زملامكحبو فيعضلا انميوتلا لك ا

 مفدو مكتبي نمالا ديطوت ىلع ةرداق ةطلسو ةريبك ةوقب لثم مك اح مكيتأ ظ

 فيعضلا مولظملا فاجلا م ويلا قبرفلا نم اننا اولاقف فيعضلا نع ىوتقلا ||

 مهلا م انيماظ نيبو اننيب يواستل انيلا ىتات ةطلس لكب يضر اننا برالو ||

 .اتليبق هل اولاقف مكيلعزوطاستللا ءايوقالا مكنيب قبرف يأ نودرغ ليئولوكتلا ||

 كل اود الو كو اج اام نيتليبتلا نتاع خئاشمتبلطولو ( كيركبو جنوب دا |

 اوباف مهل لسراو ةءرجتلا ليبق نم روضحلل مهبلطن نآلا نحت مهللاتف |

 مئاتشلاو بابسلاب لسرلا اولباقو |
 ىبرغلا ربلايف ىه ىتلا ( هيلفدلا ) ةهج يل عجر نا انرتخا دقف نحن امأ ْ

 نيمو. دعب اندع كلذلو ةموكحلل ةطقن اهانرت-خا ىتلا ةهلا ىهو ةريحبلل ||

 دق تبره ىتلا ةفصاملا نا اونظ مهل انيلع قلقلا دشأ ىف انرك اسعانيأرف |
 ةريحملا ىف انتقرغا

 اهرقم ىتلامومعلا ةبريدمنيدصاق انق ةهلا كلت يف مايأةرشعوحن ةماقا دعبو

 ةهلا رر امو نادتموق تحن ةءيركسعةطقن هيلفدلا قف انكرت دقو ( هوداللا) |

 مالسو نمأيف اهاندجوذ اهانأشنا ىلا تاطحلا لك ىلع انتدوع ىف انررص دقو |
 ةرهاقلا ىف ةينسلا ةيعملا رباخ نودرغ لينولوكلا ذخا هوداللا انلصو الو||

 لاس - 11 تارزباولا نم همزيام ل نوم 1 ] قةرادكللو ١
 يثابزويلا ةبر كلذ نم يبصن ناكف هعم نيذلا طابضلان م ريثك قرت
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 ا ذب الف سراتمو كا أنا اوميش نانوديرت منك اذا اولاق مث مكي رط ىف

 || ىهابف يربكلاةريحبلا نوديرت متنك اذا امأو مكرخا نع مكتلقنو مكمجاهن نا

 (ةح وتفم مكمامأ ف رطلا

 ١ َئىد تنذك الزامو نيض تما مهمالك نعو ناش نال كدمو 0 نا

 || املو (ازئاين ) امم ىنمتو ىبظعلا ةعيملا واهكربلاا كانه يمسنو ةريحبلا يلا انلصو

 | |اهيفو ةرضحلا عاوناو راجشالاب ةظتكم ادج ةعسنم ءارعص اندهاش اهيلع انلبقأ

 ْ نيرذاحم نيسرت اكل انّ وةريحبلا ءىطاش لع تنمملل نما انيصنو انلاحر

 أ| نمانيلع لزن ليس انججاه يتح ليللا فصتني مل نكلو انيلع ديبعلا موجه نم
 اا اهاتلأو ةنتمالاو هن ولأ نم انعم ناكام دحاف ديد فراش رانةوك ل

 ْ نا 8 افلا بيط 2 لسعلا ةوال_> ف جاجدلا نضل ليلا نم.عون

 ْ دق انعم !ناكاام 15 اندج وفحابصلا ىتح ةديدش ةريح يف ا ةريحبلا ىف

 أ| اهاتعضوف سمالا ل وأ نم امل انطتحا انك انناف ةناخ هبملا الارحبلل ةمعط بهذ

 ْ ررض اهسسمب ىلذ ةيلاع راجشا ىلع

 || دق ليسلا نا نيناظ ةلئاه ةوش ديبعلا انياع راغأ يتح رابنلا علطامو

 || انيستك او رارفلاىلا او ىت> رانلا هيلع قلطن لزن مل كالذلو ةناخسهبملا انم ذخأ

 || انماعط راصو مثقلانم ةئامسجتو ربل لفي سارا هلام وج ةئقاولا هذه مهم

 ْ نم بل ارض رششع لغ انيلوتسسا 3 زيخ ةرادق: لب. قسلاو محللا كلذ دع

 ةريحبلا 'يطاوش فاشكتسا ىفو انتمدخ ىف اهانلمعتسا ديبعلا نئفس

 || تماتف فاشكتسالل تيذاحلاب انرسو نةسلا هذه انيكر ةليل تاذ ىفو

 ْ هللا نأ اللا ىرتلا انيشخ دقو ةريحبلا يف سهذم لك انب تبهذ ةعلوز انيلع

 || ةمالسلا رب ىلع هيتلا اذه يف ليالا ءاضقنا دعب انعمجو هنم اناجت دق لجو زع



 م«
 هومر لآ باشنلا ير نوملعت ئذلاراثلا اد الو انرماو: ةرجشلا هذه

 دمإ الا ضشن مل هحور نكلو اولاق : هنورت 6 تام ىخ هنومرب اوراصف هن

 اريسات انيف كلذ رثآف موي لك باشنلاب هيمو رارمتسا عم هبلص نم مايأ ةينامث

 || مسجلا قيزمتالا كلذ انيلعرذمتق مارسلا همسج نم جرخن نأ نواح و اددش

 مه راشنملا ةيرضت ا ناعنلا 'ىانا نينكت قول روكا زاتخا كلذلو

 1 كلذ ناكدقو ةلاللا هذه ىلع هنفدو هيف هتحلسأ ءاق

 مهنارهظ نيب انما لا لهأ نيب ةموكللا >: ادطو نا دو

 ْ لاش ةهج انلصو موب ةريسم دعلو ىربكلا ةريحبلا ني دصاق انق عيباسأ ةدع

 ظ لاب ل تاطإو ةطحم اضرأو 1 0 لالش ام ةيدوباللا امل

 أ ةريسس لراشلا نيبو ابني ةيلاع ةوير لع اهاشنلا نا انرتخا | أب ةطحلا ءاشنلا

 || مهدايق نيمل م نيعئاط ةهملا هذه ىلا اع ابل دل دقإو قامزلا نم ع

 || ماكحتساللا ءانو قدنحلا رفح ىلع انودعاسو ةيوبدحلا ةم وكملام ان اثل

 ْ : 0101 طل 114 نودرغ لي وتوكل نع ناار ها 0 يذلا
 نم نيمو. ةريسم دعلو انتهجو ىف نيرئاس انش مث ركاسعلا نم ةءذرش هعم

 ةبصخ اهيضا رآ و دولا ديبعلاب ةءولمم الابح 0 ةيدو:اللا لالش ةرداغم

 مق يلا نوعراساوناك ناكسلا ان ار الف اهرعو مو رق نم ىتاولا عك

 . مهاب ابس لصحمو نوبسلو نودتشلو نما اننوفدَسو اهلع نودعصيف لابملا

 ١ انراقأ اواكأتل متأ نيدلانومئاجلا ام ا اوعجرا مج ثيح يلا كرئاب اوعجر)

 أ انئاب نحت مهانبطاخ دقو (انقازرأ ىف انوجازت الف مكدالب ىلا اومجرا انمانغأو

 || مهضمب انل اسف ىربكسلا ةريحبلا ىلإ ةحايسلاو مهدالب ىلع جرفتلل آلا انئجام
 | ةيركسملا طقتلا مكرتو قدانحلا مترفحو نوصملا مقأو تاطحملا مئأشنا اذامو



 تيد يور يي مح يو يمس نوح تشع ل ا دي ال ا

 و

 ئ 0 هملأ نيئجاللاو ىلملا ناكس نيدو هنبب لاتملا محتلا نأ ثبلي ىل م دوم

 حاص من ىلا م و هيفام لكب ليلا كزتما 6 < الاتف هعاسا عضل دمي

 || دوسلاةجارتلا ضمب ربخأف هناخهبجلا تغرف دق كيباي الئاق هيلع رك اسملا دحأ

 || رك اسعلا ىلع ةيناث ةرم ىلاهالا تراثف رسلا اذهب ةبإا ناكس نم مهناوخا

 ِْ ةمده مويلع أوم>حه ُ هانا ُْ نارينلا تيم اديدش اراصح مهورصاحو

0 

 | اميظف اليثمت كب زيزملا دبسب اولثم دقو مهرخآ نع 0 مهونفأ هدا

 هناي قاس
 ١ اذهب انربخاف انيلا داكو ثرخلا نم دوسا يعور صخش نك دقو

 أ| اددم ىلط ركاسملا تايضام نودرت ل ىركللا ىارالو مؤشملا ثداحلا

 || ليئولوكلا مهنم درج رفنةناّس مايأ ةرمشع وحن ىفانئءاجخ ةيلامثلا تاهجلا نم

 أ| دنعو ربللا اهمزاتجا هتدايق تح ةلمح انيدل اوناكن يذلا ركاسعلا نمو تودرغ

 | اهنم ةدحاو لك ىلع لعج قرف عيرأ ىلا رك اسملا مسق لبجلا لفسأ انلصوام
 ْ ةدمصو ملرالا تايخلا نم لبطاانكلتم | كيددو ماعلا نادنموُهلاوه ناكو ادئاق

 ْ ارارضا انب يك باشنلاو لابنلا نر اوراص انب اورعش ايلف ميردتلاب

 || ىلا ناكم نمااننيب لقتل ماملا دئاقلا ناكو قوف نم انياع مهفارشال ةريثك

 || لتقف مهربق نم انكمتو لبجلا ةّث ىلعال اندعص ىتح اضبنتسم اعجشم ناكم

 || نودرغ مهنمأف نامالا اوبلطةايملا ديقىكعاو#.نيذلاو رسأن م رسأو لتق نم
 || نم يقتتلا ثنج اننأر كانهو ةيلكلاب ىلاهالا نع ناربنلا قالطا لطبأو

 ىلع ةولصم اهانيأر دّقف كب زيزعلا دبع ةئج ادعام رانلاب ةقورحم انركاسع

 ةسورغم لازنال ةباشن ةئامسح وحن همسج يف تسرغلا دق ةرجش عدج

 || عذج هانقثواو ايح هانكسمأ اننا اولامف كلذ ببس نع يرسالا انلأسف هيف
 عسسل

 28+ ”هدرنعا ماض. ا
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 نم غلا انهو امبالا قدنح ابنامأ ةيرز مث هدا رآ12 رفلاو ايلا

 الإ رمشن ملانلمع لممن انك امن انناف هانمقوت يذلا ناك دقو ةهجلا هذه يلاهأ
 و نم ةحت زم ا كلذ تعلو قاولا تابعو لويطلا تود دقو

 لخاد دادعتسالاو فمهأتال نك اسعلا تعراتف الع م وحلا ل لا ري

 اننكلو صاصرلا يرسم نيمجاهملا كئلوأ نيبو اننيب ناك ىتح انرظتناو ةمبرزلا

 باقنلاو لابنلاب انومو الف ناودعلاب اود ىد ناردتلا قالطا نع انكتسما

 أن دعف اوداع مث ءارولا ل أوءجرف اهوامتح م ةيماح نارين مهانيمر ها

 نكلو نيروسكم اهب اودئرا ةركنمةلمح مهيلع انلمخ ةثلاثلا اوداع مث اورو

 نب الجر باصأ ابنه امبس نأ ول يتح اريثك زك اسفلاب ترضأ دق مهيأ
 كلذ دمب اجي امل هبّطو هرفظ

 نارينلان ولمح مهئاسنو مثودالوأب اورضح هب راحل هذمل يلاتلا مويلا ىفو

 انللظو ةيرغ ةعرس انيلعاونحز دقو قرتحم يك ةببرزلا ىلع اهوقليل مهيدبأ ىف

 نكفو اومجارب ملف ةييرزلا ىلا لوصولا نم مهعنمنل مهياعنارينلا قاطن نحن

 تناك ةبيرزلا باشخأ نكللو اهلع نارينلا اوهلاو اهلا لوصولا نم مهضعب
 مهرايداو رجهورارنلا ىلا اوأحاف مهراسخ تفعاشلو 0 م ة_طر

 ند ناكاش هخحيشل ةناعتسال] لذلشلا نم فنرقلا( قم) لبح ىلا نيحزات

 موحرملا لجن ) نانيل كلب زيزملا دبعموحرملا عا نإ لا نرد : لسواوكلا

 هاطعأو نوتتمارلاب ةحلسم رك اسملا نم تاكولبةتسل مه را ينتقنأ ( اشاب نانيل

 زاتحاو هعم نلا ةوقلاب كب زيزعلا كيع ماقف أيرح اخوراسو: ةمزاللا ةريخذلا

 كر ذا ا هلكلو لملا ادماس ركاسلا عم راصو قرشلا ربلا يلا رهلا

 نيل فاك مهباعج ىف ركاسملا ذخاام نإ الئاق اهضعب حار احدا شح



# ١١ 

 ًاضنأ دولا م داهللا طابض نم كلاثلا انهو اسال ادم يونس
 || بونملا نيدصاف اهانحراب ةهلسا هذه ىف ءانتلا ءيدابم ورق ذأ دعيو

 || ان رط ىف انررعو نادوسلاو برعلا دالوأ نم ىركسع ةئامس وح انعمو

 |[ لدوروكلا اسحاق ريك راجت اهظا د ل هر هيل كن

 أ| ثالث 0 هنييو اهني فاجرلل ةبرق امال ىضرملل ىنشتسم ءانبل نودرغ

 || نيئطاشل نم كالسأب ابطدر 0 انفس امل بتر دقو تاعاس

 || ءانبب ساو ناسا لكل 00 0 ايزل ىلإ نيقلا ناسا نط

 ْ ةهطا هذه ىف نك 2 ا دبل 3 ا انب ىف ىلاهالا عرشف رك أسعلل لزانم

 || لاتقلا بشتناف نيبراحم ائيلع اوءجه دق ديبعلاب الا اهدعل رعشن 1 مايأ هل ةيالث

 | لف ال نأ اوملع الف ةعزه رش اهبتع اومزهنا تاعاس سمخ وحن مهنوو اني

 || دمل ( نودرغ) مهنع افعف نيعئاط اوماس مث انماف نامالا اوبلط انت راحم مهل

 || ماماك وهو روجكتلاب اوفلح ناب كلذو قيلاوملاو دومملا ميلع ا

 ا كنزا مهل ب باجتسيف هب نوعد» هلالا نيدو من طدكمو هنأ هيف نودقتعل

 || رقتساو كلذ ىلع سمالا مت نا:ديبسو اولفاق المل ىرخلا ةرح اود

 || ىربكللا ةريحبلا نيدصاقا مف عباس ساةنالث و ةماقادعب نق هللا هذه 0

 !| قوف نم لزت ر اطمأ يف ائيلع تضم ةعاس نب رشع ةفاسم أن رس اماما

 | :رم ربكا وهو ( قم لالش ) يمس الذلاغ الضو ىح ةرمزلا لوشلا

 ظ نكي + 1و ناذ آلا مدي دب ديد_ث ىودب هنع ردحم ءاملاو ريك قلاسلا لالشلا

 || انيصنوالرلق هنع اندعتبا كلذلو هنم انءرتقاام دنع ملا مالك عمسل انم د

 ثعب دقو كانه ةطغ ءاثنا مورا ( نودرغ لينولوكسلا ) ىأر ثيح انمايخ
 | اذلتتخل قا رك اسدلا يعا كلذلو دل 2 لف يرقلاو دالبلا خباشم بلطيف



 كاس

 ظ لدب الجر نوسمخ ةيريدملا هذ ىفكي هنا ىرتسو فعضلا اذهو روألا اذه ظ

 أ وناكو لكلا ءام رو !ىنرتلا زعامم ندا رد ينوا رسأ لارا قو ةثم||

 فيلل مالو ةيمل فابلاب مهطانع ذخأو واخي ةموك لل كوس يف نيزضاخ |
 ظ ارشب مههوجو تقلطلا ىتح فويسلاو را ىواسكلاب مييلع نعام

 ظ ؟ي2اربظ نيب كرا ىلا كلذ دمل مه لاق مْ ارورس مهرودص تفاققلا|

 اطلت ضيخشتو ايلآر ةسارط ةموكلتا 7 | 2 نم ؛ظمف ارش ناس

 ا دعانا ةربابلف هدا يف ثدحي ءىتا لك ند دا ذ دعب نولوؤبسلل تاو
 | موقت نأ انب لمي الف ملظ انيلع عقب الو قحاانل مضي ال انمدامو ةموكملا
 || ةدمو ريخ لك انع ممستسو شيوشت ْلقأ تداالاو ةموكللا ةحو يف |

 || اذه ىلا ركاسملا ليلقت ىلع نودرغ ليئولوكلل قيقا ثعابلا امان

 ] ناهجوف دملا ||
 || عافتنالا يناشلاو.شيجال تامبملاو مزاوالا لقن رذمتو ةّمشلا دعب نطو

 رذحلاوةانعلا يلا اريثك ةجاتحلا ( هوداللا ) ةطقن ىف رك املا هاهم

 00 هلا ربع كب بطلا نيعتو كليف ور لرغ
 || ليولوكلا تفتلا ىرقلاو لئابقلا ئاشم ةلفح تضفنا نادك ذ

 | رفسلاب كيلءف انه كتفيظول حلصت ال كن هل لاقو كب فور ىلا نودرغ||

 ناكو هللا دبع كب بيطلا ماقماقلا ةلدب لالا ىف نيعو يرسصملا رطقلا ىلا |
 || ىذلا لكم دلشلا لئاق نم ىناذولم لخر وهو يالالا لوا ىثايكي اذه
 م ( هوداللا ) ةسهج يلا رك اسملا لّقنب تاروباولا مأمن( روب) ةيريدمل نيعأ|
 اأن عع و هوداللا ىلا ار دم هلا دنع كب نليطلا لت نا هلى أر |
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 | هدتاخلو ميريل انولبةتساف راسل را ىيتلساب تالا

 || ةموكحلل نيمبات اوراص ماب مهسيئر نودرغ لينولوكلا غلبأ ًُ ماي ةسمخ ظ
 || تررق امم مهبدل ىتلا تادوجوملاو ةناخ هبجلاوةحلسالاب افوشك هل اومدق نأو |

 ] تيمس ةيريدم ليكشت كلذ دعب مو أاهورضحاف ايفل رات ةيوكملا ١

 || ىدنفا مدا ) همسا الجر امل اليكو ةيريدملا ىلع نيعو ناك ا (روب ةيريدم )||

 | هذه ىف اهّقمو اشأن ركس ةلمح لاجر نم ناك ىنادوس طئاض وهو ( صاع

 ظ اشاب كب فؤر مهي ثيح وركدنكو فاجرلا لبج نيدصاف انف مث ةهملا
 |(رون) نع لا ار مايأ ةرشع دم) ةهألا هنأه انلصو دقو امن ظ

 || ةحارتسالا دسووماقملا اذه لثميف ةداتعملا ةلباقملا رك اسعلاب كب فؤر انلباقو

 || لاوخاو هتموكح لامأ نعالاست نودرت لسولوكلا تح نام
 || دالبلا ىلامأ عم هتايراحم ثيداحأ هيلع صقي كب فؤرمو>رملا ذخاف ةيعرا
 || هلوش نودرغ هءاجاف رارق ملا انل رمتسي مل تاونس ثالث ذنم اننا لاق يتح

 || مترادا ءوس نم ةكشان بورالاو تابارطْالا هذه لك نأ يرطب

 || طابضلاو رك اسملا هتاه لك نأ ىرتسو لدعلاو قفرلاب مثايا مكتلماعم مدعو

 || نم ةئم ريغ اهد» قسالو ي ا 0 ىلا ل_سرتس كيدل ةدوجوملا

 || اذه نا كب فؤر لاق بابتتسالا ماسمت ماعلا نم الا مهب بتتسل رك اسعلا

 || اولزي نا ديبعلا ثبلي ال انه مدحو اوكرت اذا رفن ةئم نال مت نأ نكمي ال

 || ريسلا لوق تم نآلا نودرغل لول وكلا لاف مهرخأ نعمه ولتيف مهيلع

 || تللثم نوكي يالاربملا ةل ارتاح الطباض ديعا تنك امو كبف رك
 اامميسسا

 نادوسلا «١؟»



 8 ظ
 حتفن نأ ًاريثك انلواح دقو انقيزط يف امينم ا دس ةفتلملا شئاشملاو ةفيثكلا
 عوجرلاب 00 دحا نودرغ لثولوكللا ك١ كلدلو حلف مف قبرطلا
 ناكدقو ربا شئاشحت مطقل ةداع لمعتست ىتلا تالاالاب اذني موط وكلا ىلا
 زايتجا نم انكمت ىتحاموب نيعلرأ ةدم قب رطلا حتف انرشابو تال الا انءاجو

 يذلا بمتلاو ءانعلا نم ةعفدلا هذه يف مهلانام رك اسعلا لانو تاروداولا

 كيذا و برلا ها ل راهن ليل مهاعباسنت تناكءر اطمالا ثيح هيلع ديزمال

 مجاترص قوف رشا 3 بتم فرصإ نودرغ لينولوكللا مافاك
 مهترجأو

 امهدعب انلصو نيمو. ةريسم رملا يف انرس قبرطلا حتف م نا دعإو
 (هيناشةباغ ) ىمسي ريبكعرشم اهلعو ( هيبناش ةميم) ىمسنادج ةريبك ةريحب
 هيف نولزني مهريغو ساطغو لع كجوكو ىروم وبأ لثم راجتلا زاك ناك

 دوسا لجر وهو هخيش انلبتتسا عرشملا اذهىلا انلصو الف ليفلا نسراجتالل

 كل ةضوا ىف امج انلزنو انسح الابتتسا دادلع[ مييشلاهمسا نسم ىواكت»
 لينولوكلا م را هر ةحارتسا دمنو انعام تارو او انسراو مايخلا انقأ

 امو نيرشع ةدمىف كلذ مهل مف هرفحل رك اسعلا 0 قدنخ ل نودرغ

 هامسو هكولبب ىحتف يدنفا فطصم يثاب زويلا هب كرت ارك مم كانه ًشنأو

 عنو قفرلاب يلاهالا ةلماعم ىف ضاوالا هيلع ٌةدشو (هيناش ١ تاه زود

 3 اوراض مسمنا تامجلا هتاه ءاسؤر غلبأ هنا امان اح قرا ةزاجم
 صخش لثع مهيلع هكرتي ىلا رومأملا كلذ ناو ةءوبدملا ةموكملا ةطلسل

 هوعيطب 9 مهبلع بجاوف ةموكسألا

 نيدصاق اننار اوي انعلقا ةهلا هذه ىف ةموكشللا ذوفن دطو نا دماو
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 بكرو هدنع انيسارم انيّلأ ( اروينسلا ةريحب ) يمست ىربك ( ةكرب يأ ) ةعيم
, 0 0 0 
 تافاسرشع وح رولا كلد ف ارا يدوصألا هرودأو ه4عم نكو لودرع

 يلاعأ ىلا انلوصو منمب ام تابقعلا نم اهيف وأ ةلبس يه له قبرطلا رابتخال

 ةفدكلا باقعالا ادودسمربلا اندحو ةقاسملا هذه انمطق الف ءاوتسالا

 ىلا انزيم انلوغو فارزا رح لخدم لآ تاروناولا س2

 يح نيرئاس انلز امو ضيبالا رحبلا قيرط ةهج نم ءاوتسالا طخ ةهج

 لخدمو لازلا رعبل لخدم ىبرغلا بااجلا نم م أهفو ةريحبلا كلت لا انلصو

 ثيح لخدملا كلذ دنعانفقوف ف احرلا لبح ىلا لصوم ءاوتسالا 00 ل

 نحن انرس مث محلا نع الدب تاروباولا دوقول باشخأ عطقب نودرمن رع

 ةنالث ةفاسم انعطف لازنلا رحب لخاد فاشكتسالل ىصوصحلا هروباو ىلع

 عراش# لصتم وهو (ق رلا عرشم) هل لاقي عرشم ىلا اهتبامن ىف انلصو مايأ

 زمالك نكلو ( كش ) هيربدم هباغل كارلا ع ' ةدوجوملا ر أحبلا ة 5-3

 شئاشملاو ةفتلملا ةفيثكلا باشعالاب وبلا دادسال عرشما اذه وا ودعا

 *طاشلا ىلا ”يطاشلا نم ةكتشلا

 0 م انش 0 مد ةيفعلا هله 0 لوا 0 3

 مهيلععزوو ةنسحةلبامم ميلباقو 1 0 ةهللا كلت يف يلاهالا ءاسكر هدب

 ةموكحلل صالخالا م 3 اويل ونتماو او>رمف ميولقل ةلاعيلا اادملا

 ةريحبلا ىلا كلذ دع 0 و ةمزاللا باشخالا ائلا را مهلا م ةيوبدملا

 لصوم ا رخبلا لخدم نبدصاف أعيمج انمو 0 الا اننارواوب انتمتحا ثثيح

 تاناغلا تممذو ىد نيمو أب ريس قدك لن ل نكلو( فاحرلا) لبج كا
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 ررقو تبس ةطحل قدنخ رفح ىلاهالا تاعامجو ٌركاسملا تاكولب ىمأ حابصلا

 ضم لف كلذ لم ييلاهاللو مل رك اسملا تابت فقوف ةرجأ لمعلا
 اركمأشنأ مث ابمسر ام يباوطلا هيلع تديشو دارأأم مت ىتح ناعوبسأ

 ىدنفأ دمجأ دم ىئابزويلاوهو انعم نيذلا طابضلا دحأ هب طان اهف ةموكحلل

 ف ماك داق 30 يذلا كلبلا هل اكرا ( تبس ) ةطحم ىلع اظفاحم هل_ءجل

 مدعو ىيقرلا راجالا عنم ,ىف هياع دد_ثو يلاهالا, قفرلاو ةلماعملا نسم

 ثيح وركو دنكو فاجرلا لبج نيدصاق ةطحلا هذه انكر مث هيلع هرو ص

 لبومصريسال اهلخ ةهملا كلت ىلع امك اح ( اشاب ) كب فؤر موحرملا مي
 نم يتتس ىذلا ( فارزلا رحب ) لخدم ىلا انريس يف انلصو الف . اشاب ركس

 اا تاو نش 2 لوأو ةكس وأ نهشأ ةمخ دعا ١ نفملا ءاشنا ناوحرأو
 مثةهلا كلت يف ىزوضح يضتقت يتلا رومالا باعص نم وهو ةنؤملا راخدا وه هتقلتام

 ل صاوالا هذه تالعا ىوبدحلا سالم ىبا

 نلعأءا وتسالا طخ ةنئاكلا تاريحبلا ةموكح ةرادانممظعملا ويدخلا ىلاض وفا« ىضتقع

 هذه ىلا ىنأينأ دحال غوسي الدنأ 0 و 1[ة ضخ جاعلا ىف ةراجتلا نا ٠ الوأ

 املس اك ا هذهوىىومعلا نادوسلا مك اح نم ةركذت نود نم ىجاونلا

 نيحلستمالاجر عمجيندحالغوسال سر

 اذه فااخي نملك نا ًاسماخ.عونمم دورارلاو السلا بلجن ا ًاعبار.تاهجلا هذهلخاد

 راتب فارغلتلاب ريخ درومث يهتنا ةيركسعلا نيناوقلا بسحب ءازجلا هيلع ىرجم موسرملا

 اذه حابص يف هنا هاومضم انشا يريخ ةرذح :ىلا نادوتلا مك اح ةرضح نم رفص +

 هل رضحأ نا دعب ةصوصخم ةنيفس يف وروكدنوق ىلا نودرغ لينواوكلا رفاس مويلا
 رفص 7١ راتب رخآ ري درومث هلركاشو وبدلا لضفل نونمت وهو همزايام لك
 ترش واثه يلا تءحردق تالالشلاحتق دعب  ترفاسي حلا ةصوصخا ةرخابلا نا هنومضم

 اهررح يتلاو لمعلا اذهل نودرحلا اهلسرأ بلا ا الفرا غو برآلا غوابب
 ةروكذملا ةرخابلا هناقالم دنع .روكذملا لن ولوكلا اسي
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 1 اندهاشو.ديزاو موطرألا ىلاهلوهودننع كلذ لثهنودرءلناك عةقئاللا ةوالاب

 : ةموكملا ةياثعل ةراضحلا ف مدقتلاو نارمعلا ةحرد ند كتف هيلا تلص وأم

 ْ نوئئطم نوثما اكندلاو ريونلاو كلشلا ديبعلا نم الاهأ نأ انملعو

 ْ ةئئاكلا ةطدملا ىهو (تبس )ةطحمملا ريسملاا ساب نيمو :هدوشغانقأ نأ كعلو

 || هدوشف نع ةطخملا هذه دنتو ةعيلل دال ود ىلا تيس رد نرتم لا

 لالا نم ةاوتسالا طخ تابح لوا ىهو راخبلا رواو ريسل ةعاس اهون

 أ مرع اهلا انتين تناك رك ابسملا تي كانا رابستلا امم اكان
 ءاجو ليللا ىغم ايلف هتفيظو يف هلامعا ساسانم رح>لوا عضو لع نودرغ

 نادوسلامكاح اشاببوبأ |ليعامسا ةرضح نم تيقلو سرام ١ ىف موطرخلا يلا تلصو

 ا امأ هلمغ نأ همس و قام لك ىتدعاسمل لعف دقو ركذلا قحتسيام فاطلالاوما ا

 ْ مهتئيهو مهافشت مو مهاوأم لاو مهاوحأ يف نقار نفق ا 5 رد رك اسعلاب 1

 ١ ١ هبف تددحوف لحما اذه تدهاش دقو هب قلعت امو 1 ماب ةءامعا ٍكلذكو مهماظتاو

 أ نأ يفق رف لاونم نسحأ ىلع مه دعو مهميلعتب نونثعإ نيملعمنأت بارو ذاملت ينام وحت

 ْ لا لسرأ دفعا اموملاوكا لو هدب الو مهط+>نماحذوما ويدخلاباددللا ىل ل
 1ْ ل كرا لا ريما ويدخلا بانج

 : عقوملا حاتفم عقاولا ىف ىاوهو ةمهملا رومالا نم هبسحي عب هادا نأ يع اء 0

 لصح دق رفسلامزاول نم ينم زلام لكن اذ ووكر دارنا هجوتأ بيرق نع ين وجرأف

 عارذابلا ىلعمكملا لع نآلا ردقأ تسلو كلذ يلع هلأ ًاركشف هنلا راشملا مكاحلا ةمبم

 ْ بحصتسأنأ 0 قوة ةرحبلاةيؤر نم اماع 00 3 ذا -- راكبا

 ند 35 ا 1 نر 0 نه وحرملاف 50 ةزواح انل رسل ةيانملاو ةمطأ

 ْ 000 ىلا اهوا نا ندا دنع هبأا راشملا 0 ىلا ةيوبدلا ةرضخلا|

 ا أ باق لوأ 00-0 تارسلا مظعأت توا حتف ىف هدو 1 1 3
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 درث ساشللا تضوف دمف انلجأ نم ةءاسالا راد 111 نام ىللو انئيحاضم

 ةمدخ بغر يذلا انأ ىالومايهتبجاف« مهتحاسأو مهطابضو تاكولب ةميرالا

 نومضع اشابب 7 !ليعانما موحرمللا لص يناطعأ دالفو . كتقفا رع هدلب

 نسحأف اب دكنلا ةئيلسو رادبكملا لآ 21و رهاالا تلتساف لاقأت

 مهتحلسأ ومطابضوركاسملا زرف ةرمشابل قالشقلا يلادجوتلاب ين سعأو يتاباتم

 "ارسال مهتذخأ وتاءف نودرغليئولوكلا ةبغر بسح نوتنمارلا عون نم

 هدو مهتاكرحو مماضعأ بسانبو أم عاف مهْض رعتسأ ثيح قرشلا

 طابضلا بطاخهنأ م نانتمالاو ركشلاتارابعب عملا مامأ ىنبطاخو مهتحلسأ
 رشبلاب مههوجو قلطار مهرطاوخ بيط امب رالاسفلاو

 وحنادعام ءاوتسالا طخ تابج ىلا رفسال اميبج مه > جا نأ نشأ 5

 هل ىصوص+> سرح ةفصن هتيعع نوءس أرفث ٠

 (نيدرب )ىهوةروكذملا ركاسعلارفسا تاروباوةعبرأ انددعأ كلذ ىلعو

 ترفاس ىتلاتاروباولا فمهانلزناو( ةروصنلا )و ( ةيفاصلا ) و ( نيوحلت )و
 1 ١71 ةنس نابعش ربش ىناهدصّقم يلإ

 دعلو . ه--رح ىلع انادنموق نوكالء رمال ترخات دقف نأ

 نحنو هبكريل ( وبدخ ) ىمسملا سافرلا روباولا دادعاب هرمأ ردص مايأ ةعضب

 دمإ(هدوشف ) انلصوف ضِسالا لينلا يف هللا كرب ىلع انرسو ناكدقو هتيعم ىف
 من دسم ب

 لوأ عيبر "0 ءاعبرالا موب ىفةرداصلا بئاوجا ةديرج نم "95 ددعلا يف ءاح )١(

 ىتأيام رمصصم ناو ةيرحده 9١ ماع

 وبدحلا هنيع يذلا نود. 0 لي واوكلا نا ةيردنكسالا ىف عوبطملا تحيايف ركذ

 موطرخلانم امقر ل رآ ل !ليومابس رساا نع افل> ءاوتسالا طخ ىلع ًايلاو مظعملا

 |[ سف لاق ,دَل فانا اد رهم اشان يريخ واثداعس ةرذح ىلا س ام 5 عراش



 #عاو

 أأذرتلا لاليتل ار داس ترودرت باس نس نيس ا ا
 أ| نودرغ رقمها داع ايف ماعلا رادمكسلا نم ناك ام اظحالم ينمزاك ام دهاشو

 ارادت اهنا ة-صق هل رك ذو طابضلاو رك أسعلا باذتا ءوسن ه0

 | ناالا هنم نكي ف ءاوتسالا طخ يللا رفسلا ىف ىتبغر تلا الا |

 ٠ْ بوأ اش ليعاسا نا الك ةنيساا ىلا ةيف 0000 ظ

 0 بختلا كلذل وهو .تابقعلا يتيرومأم حاجي ليبس ىف معو ىعاسم لقرعل ]

 أ| يلا درلا لالا ىف دروف ٠ يتيرومأم يف ىل ةدع ةحلسالا ًادرأو رك اسملا ًاوسأ |

 || نودرع بلك بقوا ةيديرلا ديدش يوتا كا ظ

 ٌْ اذه مقوف هرمأ لع نأ تحرر هيمن كرمأ ول ىتح باطيام لك ىف[

 || نودرغىلا فارئاللا اذهةروصتاصوو مقو ًاوسأم اعلا را ام ىلا

 || رادمكمل ميدجلا صالارودص نم ناك امب الع طيحيل 0 ةيعملا لبق نم اشان |

 || :رويقلا هذه لع فارتلتلا صن ةياتك نأ عبس الو .هنبعو لسح نادوسلا |
 ْ كلذ لثم يف ةداعلات رج اك رصم ىنةيزياكنالا ةلاكولا نم سلط ناك ||

 ْ يرطاخسيطوهيلا ىناعد ناكلذ دعب اشا بو أليعامسا نم ناك ىذلاو

 ] لينولوكسلا نا ت تملع مث. كيلع ةّقْفشكل ىراهتا ناكامنا الئئاق فيطل مالكب

 || هل رك اواو قرشلا ىارش قل هنا نأ للا هاف الان هنم ىنبلط نودرغ

 || لّقتلا ف ءىطغخ وأ غلا خاابم هل ماعلا ا ل هنابأ يذلا نا اضع

 || نودرغرك د 0 00 قرشلا ىارس نإ تيهذ كلذ لك ١
 ئ هناكرحو هنيدح ىف امضاوتم قالخالا ميرك اقوفش اهلح الجر هنم تاأرف ١

 ْ 0 ه1 تبلس ل دعلو ةمحلا وإعو سفنلا فرش لياخم عم م هنانكسو

 أ| بغر ىذلا ىزوف مهاربا ناربس.الا تنا تنكاذا زر الئاق 00 ىايقل



 يا

 نم ةناللا ةسحانم يف: هنن اكلا ةموكلللا ىإ ىف نود رع ماقأ قو

 كب خسار رصقب ةروهشملا قرششلا تاجا

 -للج زج حسا

 نكت 1 كفل ةقفأرم

 « ةمدخلا يف نودرغ ليئولوكلا »
 نادوسلا ومراد مكح نم بلط أشا لودرغ ٌلَوَضَو نممأيا ةيالث كعلو

 دوتنمار ةحلساب نيعلس بردا ءانبأ ةءداهللا رث | 2 نم تاكؤلل ةميوأ زرف

 هباجاف مادقالاو طاشنلاو ةبركسعلا ةربخلاب نيفورعملا نم مهطابض ن وكب ناو

 يطمعا الو طاب_ضلاو ركاسملا باذتنا نسحي مل هنكلو هبلط ىلا رادمكملا

 طاب_ضلا رثكا ناف كلذ نع الضفو ٠ بولطملا ديدلا زرطلا نم ةحاتسالا

 هن رطيسل ابعاضخا تودرغ دصقن ىلا ةشحوتلا ماوقالا ةاكمو نمسا

 ةيروماميفنودرغنييعتل احان رم كلذ عم نكي ل قبسالا وبدلا نا لاو.

 ركل تناع ىلا |رتلككا هساقم ذي: هئارو. نم نوكي نا ةفيخ نادوملاب

 لاا لإ واق ليقارملا هم رط ىف ثدحت نا داراو هواك وهو هليمت هيلع

 ردع د ]ا قود ةرح تلضح اذأ ىح نعوااعأ ارب امان جوا

 ساو ١ تاتا نكلو 8 همقو امةطرو نم صلخلو 5 أشاب ليعامسأ

 اهقيقحت دقو لثم ىلع, سعصي ناك ىلا ةناورلا هذه قيقحم

 تناكو | نا بالا ةئرن طرا هيشوأ اريغص اطياض كاد ذا انا تنكو

 تررظاف ) يناثلا مزالملا ترو طراض دكعلا قوف د بنر نم هده

 ةبغرلا هده ىنم اغان وا ليعامسا رهتحاف لودرغ ةيحاصم ف هدب دش ةغر
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 -434 نودرغ ليواوكلا نييعت واح
 مد ءاوتسالا طخ ىلع م اح جم

 موحرلا تعنقاو نادوسلا نوؤش ىف لخادتاا أ ارتلكنا تدمءاملا

 حم سجس ست صصص صح حج

 ردصأ منتقاف هب ةيماسةفيظو يف نودرغ نيبعتب قبسالا وبدلا اشاي ليعام.ا

 ىف ةيما ةيروماىل هءادتناب( م04 ةنسربانب) ه ١١.٠ ةةسرخاوأ يف هرسأ

 راد ك اها ءاوتسالا طل ارودأو لويس ريسلا ظل

 نوكيل نكلو هتفيظو ىف نودرغ هئلخم نأ ىلع قافتالا ملف نادوسلا مومع

 ةيرصملا ةئيزألا نه هينج فلا ةءام حنمو ناكدقو هلامعأ ىف الّقتسمفاملا

 رعم ىلا نب ربش وحن هنبيعت لبق رضحدق نودرغ ناكو ةينادتسالا هتاجل ةّمفن

 رضاروالا ضعبل احرتت قدمالا وبدلا وحرملا نم صماوالا تاتو هنديعت م" املف

 لش وثناذوطلا ىلا ةح رت ةعلاقللا اذه مب م ارتاكنا ةيجراخ نم اهاقلت ىتلا

 مول ًارادنكح بوبأ اشاي ليعامما موحرملا تاك يح موطرملا ةئيدم
 ةيحن ءادآل رك اسعلا نم ةقرف هل ضرعتساو ةءيظع ةهاب هلبقتساف نادوسلا

 سيل هنأ اودلعو مداقلا اذه نأش سانلا ربك أف مفادملا هل تلطاو مودقلا
 لابقتسالا اذه هلبقتس ملاشاب بوبأ ليعامسانا ىمدنو. ميلاقالا ماكح ةيقبك

 ماو نوكت نا دن ال لب ةيصخشلا تتالبالا ف نماعرتو اع را

 اهذافنا راه. كسلا نم ناكف موطرحلا ىلا نودرغ تقبس دق وبدلا

 ناو انه نم ماعلا رادبكملا نا ف ءيش ةبجسل لخدام وهو



 ما 7

 438 اخاب نودرغ ةقيقش نم يصوضخ باتك #8 |
 ىتآلا باتكملاانل دروةمدقملاهذه عبط انعرش موب اننافدصلا بيمغنم ||

 ا5.01ةنس وباما ١ىف نوتليم اوس

 اشاب يزوف يزين
 ةرايز ذنم ةفوشتم تنكو اشاب نودرغ لارنلا موحرما ةقيمش انا

 كل بتكا نأ ( دايفوينديه )|
 ةصالخ اهفو تيزاغ نايسيجا ةديرج نم ةخسا اغا تعليما دقو

 ةديذلو ةديفم املأ الا ةنوع تناك ناو يهو كيم ةنداحم ]

 ىرك ذا هءدبنو هتددأ يذلا كفرشولع ىلع يلق ميعص نم كركشا يلا ْش

 هنامم دعتو ةنايح لاحا م هتمدخ نب ذللا صالخالاو قدصلا عم نودرغموح-رأ ظ

 رادتسا ل نا كيكعو كرات هتم قرأ داق د باتك يدنعو

 نأسحأ كلذلو ةئزحملا اهتاهنو ةلؤملا ةنداملا كلب قلت ءيثا لكب يامتهاأ||
 ظاط و كثر نع ىل لوقت نأ رسمك كنم عيل |

 0 أهدر كك كل اهلسر أ اناف الاو نودرغ ةروص كدنع له

 ىخأءاقدصأ .نعءىش لك ف سعأ نأ بحأ ىتنأ 6 كل ججرتب باتكلا اذه نأأ|

 نالا ىتح يح ىناتسإلا له . هنايح ةدم ىف صالخالاب هوهدخ نيذلا

 مدلل دملا) - تاز الو ره كل 1 نال

 تيفوم نيايه
 لاؤس هيش نوكيل اناتك ةمدّقم يف باتكلا اذه ةرود انعضو دقو

 ةديذلو ةديفم 7 الا ةيزةةئاخ نكت ناو يتلا ءزجلا اذه ةمئاخ يف هءاوج ]

) . 



 تا 2 . بي

 فقر

 0 !أعتلا تاداهطضا نم دباك و.تدهاشام يدمملا ةلود نمدهأشو . تف سع 3

 قف انأف لاو .تيصأ امو تاطخا كلت لقيلو . تشك امءارقلا ةكيلف: تدي
 « ىزوفميهاربا » 2 تاكوت هياعهبو تططخ اهف تالتخا اهو تضل

 اسنرو تس 7 ني افلا ع

 يد
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 راطقالا ثداو> ن :مىب لصنا وا 4 اع تفقوام لك لعال هتشم باتكلا اذه عضأ

 .اهيدب نيب ءارضلاو ءارسلا مومط تقذو .اهيلا ترش ينلا ةدملا لال يفةينادوسلا

 أ| ةعاج تنعتسا لب امموسر نم يرطاخ + يف قب اع . مئاقولا درس يف فتك أ لو 0

 | ةلبادلا شيواردلا ةلود لبق اوناك نيذلا ةيئادوسلا ةموكملا ىنظوم رابك نمأ|

 ىفةيؤردهاشة هج لكنموةنداح وأةمقاو لك ىلع انل نوكيل اهم 0 يف نيقرفتم ||
 | رايفول و افا نيظالس هستك امرثك أ ا ادق كلذك وس: كالا ||
 ْ ايش ا اوهيئاصمو نادوسلا ثداو- تادهأاشم ىف ىنوكراش نم اهربغو ْ

 يف تيما اهتاورراونلاب تنيت ىلا تاروشنلا د ١ كل ينم هلقفل باق ابذ ا
 ] ثا نر وعنا
 !| امورةنداحو امنع تم اك: ةمقاو لك قيم ىف ادهج لآ يف :"افةلجخجابو ْ

 || م هقح خيراتل لاكفر ىلإ دع ءاكلذ دعب ترد ىتح .هتالحزو.هتنم دصعمو ْ

 ا 5 ليلق ىلث زج 2

 بدن ربو او 1 ح فلو هظافلأ بدم ىف ءالضفلا باتكلا ١

 || هيف ةمكملا اهلو"ئراقلاهار امهللا دمحم : ءااناكمول اورو كوالا و

 ْ تبورامريغ ىلعةمفاو ىور نوكب نمهي اع علطي نأ ادعي الن العا موصل و ًاةئطخم

 || 6 رسال لوا نم هرذعأ ين ::كل تدهاشام فالخ ىلع ام ًادقتمب ةداسادعا شوا

 تايارلعش الا ف صاوعو تاروثلا ثداوح لكك ن ادوسلا ثداوف ىنرذعي نأهل يشب
 اذه نكل .هيف اهال هجورظان لكل اهفو حيراب,٠ اهني فقاولك دنعام

 أهاع علطا ىت اا ةهللا ن 1 1 رظن نه دنع ةنداللا ة ةفيمح نمريغي ال فالتخالا

 هيلع امدهاش ىذلا | لااا هير ننعم اوكا قيال ام - يسب لاك كيت ٠ ثداوألا قئاّمح نمضت دف اذه ىناتك كلذك



اهطوبهو مالا ةمفر تايآو .ابطوقسوةساسلا ولع نمءىش لك
 قادؤين عمتج .

 كالأسال ارانمرانلا هيفدق ون .كالاأحا ليللا ين مالظلا ور ونل| عمتجأك .نادوسلا خيرات

 نا يف ىلع قح نمو لب ىتماو بوق بجاو نم تياركلذل.ناريحلل اليلدو|]



 ال لا طا ام الركام نا قانا ل مسن الل للا اانا افقال 001 اتش امم! ذا لادل ذا الش اه ةقتس س قلاطسلاس ن4 "ف سك هش 1 + لست داتا ا5 .ةقتلاةنلا للان 3135306 170110070010: ل ا ا م ص يس و سو و

 ملسو هيلع هللا ىل اص هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل درجلا

 | نادوسلاة 0 نودرغ قفار نم لوا تذكاالف 1 دعل امأ د

 عاصر | واو هتءصأع هناي مح نم ريخالا قمرلا دنع هعدو ا

 . هنطو ىلا ةيودملا ىرسا نم دأع نم ا انايريتتك كونا نول

 لم 15 نيب تضقنا ىتلا ةدملا هده نوضغ يف نادوسلا ثداو> تناكو

 هب راط ىذلا اشاب رنشتك نم ليورحاو ربق هيف ىذلا اشأب نودرغ هن مأق

 فرعي اهنم.اراك دا اقع ارابتعا نامزلا ثداوح ع نم

 . هملظإ هناطاس ىلع يغش فيكو . همكح يف مالا ءىلطعخ فيك ناسنالا

 فيكو .مانالا يف ماكحالا ىضوف هماقم موتو . ماظنلا لجس يوطي فيكو

 ءادف هسفن ميظعلا لجرلا مد فيك لب .اهمر ةلالضلا يرغتو .اه كك ةلاهلا يمعت

 هوي طم ادنل | سيظل ذه مالا ةءايسةخسارواقال خدت نيك همقدماتل لاو ادقالارخ دن فيكو. 0



 # للا هظفح يناثلا يملح سابع ظعملا وبدلا انالوم ف



 دون 8“ ج8

 » مظعملا وبدلا عل ىلوو ىالوم 3ك ىلا 2

 راثلا ىلع اس سامع

 نال
 « ىفضف كلّكفو نم صخش تادهاشمو تامولعم ىاالوماب هذه د

 0000015000 5 دياقو ريغوم طياض نإ د م ن5 !نادوسلا ف

 « اهاضق يبا ةدلل للخ . ءاق_ثلأو ءاخرلا بورضذ 1 1 رف

 « . يريغ يرصمل تنسنام ةن_س نيثالثلا ىلاو-ىهو .ءاجرالا كلت يف

 « نادوسلا » هتمس ىذلا اذه يقاتك ينفد نيد اناا 1 تت 1 كلذلو

 « ةجيشو ةمد-5ه نع ةرابع ابعيج نال « رنشتكو نودرغ ىد» نيب
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 دوقنلا نم نودرغ هنبادنأم ركذ سود(

 موطرخلا راصح ةيلادم ركذ مو

 ةءاسالا دعب اولا ال او ايون
 ةناخ بما هقارحأو ءاوءلا دمج كذ ظ

 هلداو- ةيو ظ

 هلتقمو تراويتس لينولوكلاةثعل مد
 يلاطيالا هيسنوك رابخأ ركذ

 ىلا ىوجنلا نمحرلا دبع لوصو
 موطرخلا
 ىلا دهرلا يدهملا ةرداغمركذ

 موظرملا
 ىلع ىوشرفلان اب رفيلو ادوفو سايب

 ىدهلا

 مايو :

 سراقب
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 ةفيك
 ةمملا يللا رخاوبلا لاسرأ راد

 | موطرملا يف ةعاجلا ركذ

 | نامرد مأ طوس ركذ

 نيزلا هللا جرفىلا يدبملا باتك

 ينلا دبع هبحاص و

 نيب تلدوب يتلا رابخالا ركذ

 ىدهلاو نودرغ

 يس

 نودرغيلالوالا يدهملاباتك مو.
 يناثلا باتكلا موا

 راذنالا وهو ثلاثلا باتكلا درب

 ريخالا

 أطمعلاو رم نيمحنصلا رارف نكد نب هاب

 ذاش ال نودرغ هريدام ركحذ م4

 نييروالا نامردمأ ىلا قدهلالوصور ذا مسبب 0 ْ

 لتعمو موطرخلا .طوه_س ند ضل موطرخلا ىلاهأ ىلا ىدهملاباتك ماب ْ

 نودرغ عوضخلاو ميلستلا ىلا موعدب
 قاعدتساث يح يىلنودرغ هلاقام ؛.٠ | نامرد م ىلع ىدسهلا موجه ميه

 نونماهب لحب نا لبق هتفرغ ىلا فيرا ةمقاو عم |
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 ةيروص

 كي نتبل ىلا يدهملا نم باتك

 نادوسلاىلانودرغ ةدوع ركذ

 عاجراو فاؤملا نع وفعلا ركذ

 هيلا هناماسوو هنأقلاو ةبر

 نادوسلا ىلا نودرغ هتففاصصو

 شان نودرغ نمص كد

 ىدبملا ىلا نود رغ بات رثذ

 هتدهو

 لودرغو موا رخا

 دمح وأ ىلانودرغلوصو ركذ
 ريرب نودرغ ةرداغم راذ

 موطرخلا ىلا نودرغ لوصو

 مون ما نب رداقلادبع ركذ
 نس ىبأ ن,ميركلاض وع ركذ
 فاض ضوع ىلا يدهملا باتك

 4 ا و نس

 1 اًضِيَأ ممل ناث باتك

 ريصبلا ناو لودرغ
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 م.
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 نافذ

 سه

 ةءص

 ةيدهاو بتكلاب

 ةيكيقإلا كود2 ةيرومأم

 ريسلا ىلا نودرغ تافارغات ركذ

 هب هباجأ اهو جنرأب
 ريسلا هتيطاخع نودرغ دصعم

3 
 موطرخلا راصح لوأ

 فلؤملا ةباصاو ةيافللا ةمقاو

 ةبثرب هيلا ناسحالاو ةصاصرب

 ءاوللا

 كل ةمقاو

 فاربأ

 ةيناثلا ةيافللا ةعقاو

 لاطملا كقلا راصج ركذ

 ُ رغلا ةفضلاةه> نم م وطرألا

 ينطصلا يفلل يدهملا باطخ

 رب رب ثدا وح

 ىف ىدهلا ةيعاد ري ادم ركذ
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 ةفيعص
 موطراانيي ةيفارذلتلا كالسالا
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 خيشلل ىدهملا نم ندا باتك ٠

 لا
 خيشلا عابتا ىلا يدهملا باتك

 دسلا

 دبع يوضم خيشلا ةراغ 3

 مو-طرشا صايرا ىلع نمحرلا
 هتعزهو ةيشاملا هبنو

 بيطلا نا دم .ةئعادلا ركذ

 ريصبلا
 نوالخلاب يركسعلا ةعقاو ركذ
 خيشلا ىلا يدها باتك

0 
 ةفالألا يعدم نبدلا رثن ركذ

 يدسهملا امهلسرأ نيباتك صن ”
 ةفالخلا ىعدمل

 تهاربخا ماننلا عج ركذ 4
 نم ىدهلا ه ردتما انو لالإ

 ةفردص

 نإ جاحلا نب د تان ركذ م4

 ربرب مأ
 دمج أدم ىلا ىدهملا نم باتك معد

0 
 خبش موتا لاومأ تم رأ ذا 0الا/

 شياابكلا برع
 ارهز نيساخيشلا مودق رق ذ "م

 هيئانولا لع

 ارهز نيسملا خيشلا ةديصصق

 أف اريشم ىدهملل اهمدق يتلا

 فَئاَظ اولا دانكن بوجو ىلا

 ةافكلا ىلا

 خيشال يدهملا تاراذنا ركذ 45
 نيمالا د

 خيشلا يدهملا نم باتك ركذ

 نيمالا دمت

 ضي هل نآن باتك ١
 نلجتلا ةرتكو لكش لوقا

 نئبل ساو لازغلا رح طوقس ؟ةكب

 اهرندم كن ماننلا ءافخا مذ ىف تاروشنملا
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 رشافلاطوّدس ركذ

 روفراذب ةناخسملا ةلاسمركذ

 ا ار لتقف

 لعاشا نيطالس مودق 5

 يدملا

 او.٠ | ىلقتكمولابد مأ مدا لتق ركذ
 هنملا لتق 9

 ١و5 شيابكلا معذنم وتلالقراذ

 تامزرأا مع

 هردصا يذلا ىدبملا روشنم

 ملا ةراب لهأ عانقال

 ٌرشلا نادو لا ثداوح

 لااهتعمسيتلارداونلا فطلا نو

 بوذحلا ىهاطلا خيشلا ركذ

 هنئقد نامع ةجرل

 ىدملا ىلعهنقد نامءدوفوركذ

 يدبمال نادر وشنم

 نك اوسىلاةنقد نامْمءَددوأ ركذ
 يدبملل ثلاثر وشنم

 هس لطلا

 هفيعص

 نامل ىهاطلا خيشلا قال 1

 نينوجسملا ذو هنئد

 ل-تفو د ةعقاو ن د

 كب قيفوت
 أشاب رهاط دو# ةلحركذ

 اعايركس ةلج

 ببتلا يف ممارج لارتملا ةمقاو
 نك اوس ىلاهنقدنامءمدقترك ذ

 ريرب ىلا ممارجلار نجلا مدقن رك د

 5 تاو ركذ

 ىدبملل عبار روشنم

 ردب ديبعلا خيشلا نايصع ركذ

 هيجي يي بيس بسسس.
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 امو ديبعأأ خيشلا تافد 7 ّد

 هنعر مشا

 لا تدل نم تانك كذ
 ديبعلا خيشلا

 ديبعلا خيشلا عابنا فالدثا رثذ م.و
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 ةفيكص

 ندم لا لإ

 0 ا ىلا يدبملا لوصو ركذ 1 مع

 ضال ماكحتسا رد ْ ١

 ١ شيال ىلع يدبملا موجه ركذ 7

 ىرخأ ةرسم نطل كب ىلع ةلم ١
 ل ةراب طومس

 نادلا 0 ةلينق يل 3 وو

 ٠م| ميارلاو تاش يتءقاو رثذ 5

 دورع ةمقاوارك 3 د اذه

 ع قوتمس ةيقاو ركذ 11

 نس ىءاادلا ةمقاو ركذ ١

 ليل هيوم ىدمس ةعفأو رثذ 7

 ١ءأ ىف اما ودادلا كغ ىارا د اذملأ|

 :١ ضيبالا ذاقإ

 دانئا ديا ةضاود 0

 ١؛هأ١ ترا وس ليم ولوكلا روع و

 “١6 ضيبالا راصح ركذ 7|
 ١6 يالا طوقس ركذ ,7ىءا[

 ضِسالاةيماح ىديملاةلامركذ هان
 ؛١ههاىدبملا همنغأم ءاصحا ركذ 1550

 أ| نم لقز دلاخ دم مودق ركذ

 ةفيصص
 ْ ضيالا نم

 || اشابديءس د# ىلع ضبقلا د

 1 مهلتقو طابضلاو

 || ىدملا شج سر ركحذ

 ظ هماكحاو

 ءاغلاواشاب رداقلا ديعل صف ركذ

 نادوسلا ةراظن

 نددلا ءالع دمحم نييعل د

 نادوسال ارادمكح

 روفراد ركذ

 ميدقلا روفرادخراث
 روفراد حتفرك ذ
 || روذادىف اشانرداّلادبعىأرركذ

 روفراد

 ا لك لارنإلا ةلح ركذ

 ىمومال نادودلا كر د

 أ| موطرملا ةيريدمليكورارفركذ
 ىديملاب هقالو

 روفرادطوٌةسركذ
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 ةفيكك

 ةيردنكسالا قارحاةلأسم

 هاقلأ و هبار نمفلؤملا دب ا

 ميدقلا ناد ودل 2 رات

 ريعم ىلاناذوشلا م

 نافدرك حتف

 أشاي ليعامسا ريمالا لتفم

 نادوسلا يلا اشاب لع د# صوخش

 نادوسلا ةالو

 ىدبتملا ةجرا

 نافدركب مالغلا ةنداح

 ةسبق دببشلو يث رقلا خيشلا ةأفو

 هحيرض ىلع
 يثياعتلا هللا دبع عامجا نكد

 يدبتلاب
 ارسىدبمتملا ةوعد

 يدبلاةوعد روبظ

 ايآ ةريزج ةعقاو
 ىنطل كب. ىلع ةلمج

 " ريدقوةساملبج رّئذ

 لق لابج رك ذ
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 ةفيح

 خاشم نم ىذا اودع نم ركذ

 ناكر 1
 ةدارللا لبج همقاو

 م اح ىملح اشاب رداقلا دبع نييعل

 ظ نادوسال

 يلالشلا نسح اشاب فسوب ةلمح

 كلذدعب يدب لأ شيد> بدرب راذ

 ناخدال يدبلا< م

 نامعأ نم يدبملاب قأ نم ركذ

 طسوالا نادوسلا

 واتس عم ينثاكلانب صاع ةعقاو

 هط دمحا فيرمثلا ةعقاو

 ىلحاشابرداقلا ددعلوصو ركذ

 ١ موطرللا يل
 ىدرلا لكل ةذيكم ريبدت رك ذ

 نافدرت ثداو> ركذ ١٠

 - نافدركب كربلا ةمقاو

 ريدق لبجنم ىدبمافحز ركذ ٠
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 ةفيكص : ةيعص

 نجم يلع ار دم قاب تح نإ دع ( ةمدقملا دعب )

 لازنلا 6 اح نودرغ لينولوكلا نييعن ١

 < باتكلا اذه فاؤم ةقفارم
 هلدب اشاب نيمأ نييعلو اوتسالا ِ

 ارتاح ىف لامالا يو نإ سيكل 5 ليئولوكلل
 بيطلا ناءعلو كا فور لزع ١٠

 هلد. هللا ديع كي

 ءاوتسالا طخ ناود اكن 3 د ١ا/

 طرا ىف

 لرم فلؤءلل ل_صحام رك ذ :4

 رد هرفسو نودرغ لينولوكلا

 نيهاش عم فل مل لصحام رك ذ 4

 ةيرملا طاناشأب 2 يبو را
 رصم ود هل روفغلا هتلاقم ؛ه لي هيفيك 0+

 أشاب ليعامسا ةسرغلاو زوبل اريدم فلول نايعت 4

 رصمل نودرغ لينولوكلا ةدوع 4! | مو.ل ةرادمكج نودرغ نييعأ

 طخ هب ريدم نم فاؤملا لصف 4 ءاوتسإالا طخ لع

 . هتلافتساو ءاوتسالا طخ

 لعامأعام اح اشاب فورد نييعتا 4و لازذاارحب تايريدم م
 ناَدْؤُتملا ماخدالب مب
 كلذ لعل فلولا فئاظ و 1 د 4 كلذ دعب 5 ند ردا 0 -5

 ملاظملا نجسلاركذ ه+ لازغلا
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